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املقدمة

�ل�صي��ص�ت  يف  كبري�ً  دور�ً  �لعربية  �لدولة  يف  و�لدينية  �ل�صي��صية  �لأحز�ب  تلعب 

�لد�خلية و�خل�رجية �لإ�رش�ئيلية؛ �إذ تتميز �حلي�ة �ل�صي��صية بط�بعه� �لديوقر�طي �صو�ء على 

�مل�صتوى �لد�خلي لالأحز�ب �أم على �صعيد �لعالقة �ل�صي��صية بني �لأحز�ب و�لدولة؛ �أي 

�ملتبع  �لن�صبي  �أت�ح نظ�م �لنتخ�ب  ة و�لأحز�ب �حل�كمة. وقد  �ملع�ِر�صَ بني �لأحز�ب 

يف “�إ�رش�ئيل” لالأحز�ب، و�إن ك�نت �صغرية، �أن تلعب دور�ً مهمً� يف �حلي�ة �ل�صي��صية، 

�لنظ�م �لنتخ�بي  ينتج عن  وخ��صًة يف ت�صكيل �حلكوم�ت �لئتالفية؛ حيث غ�لبً� م� 

�لن�صبي ت�صكيل حكوم�ت �ئتالفية.

�جلمعية  و�لت�أمت   ،1949/1/25 يف  “�إ�رش�ئيل”  يف  ع�مة  �نتخ�ب�ت  �أول  �أقيمت 

�لت�أ�صي�صية يف مبنى �لوك�لة �ليهودية يف �لقد�ص يف 1949/2/14، وفيه� �نتخب يو�صف 

�صربينت�ص�ك Yosef Sprinzak رئي�صً� للجمعية. ويف 1949/2/16 �أقرت هذه �جلمعية 

ق�نون �لنتق�ل، �لذي ن�ص على �أن �لهيئة �لت�رشيعية لـ“�إ�رش�ئيل” تت�ألف من جمل�ص برمل�ين 

 David بن جوريون  ديفيد  و�صكل   .
2ً
ع�صو�  120 وي�صم   ،

1
�لكني�صت يدعى  و�حد، 

�إ�رش�ئيلية؛ و�ص�رك يف �لئتالف كل من:  �أول حكومة  Ben-Gurion يف 1949/3/8 

مب�ي Mapi Party، و�جلبهة �لدينية �ملوحدة United Religious Front، و�حلزب 

�لتقدمي Progressive Party، وطو�ئف �ليهود من �لأ�صل �ل�رشقي، وقو�ئم �لأقلي�ت. 

ويف 1950/10/15 �نه�رت �حلكومة �لئتالفية �لأوىل و��صتق�ل بن جوريون، و�صكل 

.
3
�حلكومة �لث�نية يف 1950/11/1، و�ص�ركت �لأحز�ب نف�صه� يف �حلكومة

وحقق مب�ي بقي�دة حزب �لعمل Labor Party من �صنة 1949 وحتى �صنة 1965 

�أغلبية ن�صبية يف �لكني�صت )46 مقعد�ً �صنة 1949، و45 �صنة 1951، و40 �صنة 1955، 

�لإ�رش�ئيلية  �حلكوم�ت  كل  قي�دة  على  �ص�عدته   )1961 �صنة  و42   ،1959 �صنة  و47 

خالل تلك �لفرتة. ويف �صنة 1965 مّت ت�صكيل جتمع �ملعر�خ Alignment كبديل عن 
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مب�ي، و��صتط�ع ت�صكيل �حلكومة بعد فوزه بـ 45 مقعد�ً، و��صتمر على ر�أ�ص حكومتني 

متت�ليتني، �لأوىل �صنة 1969 حمققً� 56 مقعد�ً، و�لث�نية �صنة 1973 حمققً� 51 مقعد�ً. 

ويف �صنة 1977 مل ي�صتطع جتمع �ملعر�خ ت�صكيل �حلكومة ب�صبب ح�صوله على عدد 

غري ك�ٍف يف �نتخ�ب�ت �لكني�صت �لت��صع، حيث ح�صل على 32 مقعد�ً.

43 مقعد�ً، و�صكل �حلكومة  بـ   1977 ف�ز حزب �لليكود Likud Party يف �صنة 

�لإ�رش�ئيلية �لث�منة ع�رشة يف 1977/6/20، لأول مرة يف ت�ريخ “�إ�رش�ئيل” بقي�دة من�حيم 

بيغن Menachem Begin. كم� ف�ز �لليكود بـ 48 مقعد�ً �صنة 1981 مكنته من ت�صكيل 

�حلكومة، بعد تقدمه على جتمع �ملعر�خ، �لذي ف�ز بـ 46 مقعد�ً.

يف  جرت  �لتي  ع�رش  �حل�دي  �لكني�صت  لنتخ�ب�ت  �حل��صمة  غري  �لنت�ئج  �أدت 

�صنة 1984، حيث ف�ز جتمع �ملعر�خ بـ 44 مقعد�ً و�لليكود بـ 41، �إىل ت�صكيل حكومة 

 Shimon Peres برييز  �صمعون  �لعمل  حزب  زعيم  ب�لتن�وب  تر�أ�صه�  وطنية  وحدة 

 .)1988-1986( Yitzhak Shamir وزعيم �لليكود �إ�صح�ق �ص�مري ،)1984-1986(

و��صتمر �ص�مري يف من�صب رئي�ص �لوزر�ء حتى �صنة 1992، بعد تقدم حزبه على �لعمل 

خالل �نتخ�ب�ت �لكني�صت �لث�ين ع�رش، و�لتي جرت يف 1988/11/1.

�حلكومة  قي�دة  �إىل   Yitzhak Rabin ر�بني  �إ�صح�ق  برئ��صة  �لعمل  حزب  ع�د 

 ،1992/5/29 يف  ع�رش  �لث�لث  �لكني�صت  �نتخ�ب�ت  يف  فوزه  عقب  �لإ�رش�ئيلية 

ع�د  �لليكود  حزب  �أن  غري  لليكود.  مقعد�ً   32 مق�بل  مقعد�ً،   44 على  وح�صوله 

�لتي جرت فيه� �نتخ�ب�ت مب��رشة لرئي�ص وزر�ء  �ل�صنة  1996، وهي  �صنة  �ل�صلطة  �إىل 

“�إ�رش�ئيل” لأول مرة. وك�ن لحت�د �لليكود مع �أحز�ب �ليمني �ملتطرف و�أحز�ب �ليهود 
�أم�م من�ف�صه حزب �لعمل يف �نتخ�ب�ت  �لف�عل يف فوزه، لكنه خ�رش  �ل�رشقيني �لدور 

لنتني�هو يف  لليكود خلفً�  Ariel Sharon زعيمً�  �ص�رون  �أريل  لينتخب   ،
41999 �صنة 

“�إ�رش�ئيل” بعد فوزه  �نتخب �ص�رون رئي�صً� حلكومة  �ل�صنة نف�صه�. ويف 2001/2/6، 

�لك��صح على مر�صح حزب �لعمل �إيهود ب�ر�ك.
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Kadima Party يف 2005/11/21 على يد �ص�رون،  ت�أ�صي�ص حزب ك�دي�  وج�ء 

�لأحز�ب  ت�ريخ  لي�صكل ظ�هرة جديدة يف  �لليكود،  �لأخري عن حزب  �ن�صق�ق  بعد 

�أهم  �أحد  �أ�صبح  للغ�ية،  ق�صرية  فرتة  ت�أ�صي�صه  على  م�صى  �لذي  فك�دي�  �لإ�رش�ئيلية؛ 

�لأحز�ب �لرئي�صية يف “�إ�رش�ئيل” و�أكرثه� قوة ونفوذ�ً، بعدم� ��صتقطب �صخ�صي�ت من 

�ليمني و�لي�ص�ر. وقد �صهدت �ل�ص�حة �لإ�رش�ئيلية �أحد�ثً� مهمة منذ ولدة ك�دي�، ك�ن 

ثم  �لفل�صطينية يف 2006/1/25،  �لت�رشيعية  �أبرزه� فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت 

�لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي على لبن�ن يف 2006/7/12 وم� تبعه من تد�عي�ت تقرير فينوغر�د، 

و�أخري�ً �لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي على غزة يف �أو�خر �صنة 2008. 

وي�صلط هذ� �لتقرير �ل�صوء على حزب ك�دي�، ويتحدث عن ظروف ن�ص�أة �حلزب، 

و�أثر غي�ب �ص�رون عن �ل�ص�حة �ل�صي��صية يف ك�دي�. ثم يتعر�ص �لتقرير لرئ��صة �إيهود 

ع�رش،  �ل�ص�بع  �لكني�صت  �نتخ�ب�ت  يف  وفوزه  للحزب،   Ehud Olmert �أوملرت 

وخو�صه �حلرب على لبن�ن، و�إد�رته مللف �لت�صوية، وق�ص�ي� �لف�ص�د �لتي �أح�طت به. ثم 

يعر�ص �لتقرير لفرتة رئ��صة ت�صيبي ليفني Tzipi Livni للحزب، و�لنتخ�ب�ت �لد�خلية 

�أي�صً� عن دور ك�دي�  يف ك�دي�، وم�ص�عي ليفني لت�صكيل حكومة جديدة. ويتحدث 

يف �لعدو�ن على غزة، ثم ي�صتعر�ص �نتخ�ب�ت �لكني�صت �لث�من ع�رش وتد�عي�ته� على 

�حلزب.
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اأواًل: ظروف الن�شاأة وفرتة التاأ�شي�س برئا�شة �شارون

1. اأريل �شارون: موؤ�ش�س حزب كادميا:

�رتبط ��صم رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �أريل �ص�رون بكل �حلروب �لتي �ندلعت بني 

عن  م�صوؤوليته  �إىل  �إ�ص�فة   ،1982 �صنة  حتى   1948 �صنة  من  بدء�ً  و“�إ�رش�ئيل”  �لعرب 

جمزرتي قبية �صنة 1953 و�صرب� و�ص�تيال �صنة 1982، وحم�ولت قمع �نتف��صة �لأق�صى 

�لتي ك�ن �صببً� يف �ندلع �رش�رته� �لأوىل �صنة 2000. ولد �أريل �ص�رون يف قرية ميالن 

�لفل�صطينية، �لتي �أ�صبحت فيم� بعد ت�صمى م�صتوطنة كف�ر مالل، �صنة 1928 لأ�رشة من 

�أ�صول بولندية، عملت يف مز�رع �ملو�ص�ف يف فل�صطني، بعد �أن فرت �إليه� خوفً� من 

بط�ص �لن�زيني.

تنوعت �لعلوم �لتي در�صه� �ص�رون، فدر�ص �لت�ريخ و�ل�صت�رش�ق و�لزر�عة و�لق�نون 

يف “�إ�رش�ئيل”، ثم �لعلوم �لع�صكرية يف فرن�ص� و�إجنلرت�. ويعّد �ص�رون و�حد�ً من �أكرث 

�لق�دة �لع�صكريني و�لإ�رش�ئيليني ت�صدد�ً، حيث يرف�ص تق�صيم �لقد�ص، وي�رش على �أنه� 

�صتبقى �لع��صمة �لأبدية لدولة “�إ�رش�ئيل”، ويرف�ص كذلك مبد�أ حق �لعودة للفل�صطينيني 

�لأر��صي  تهويد  �إىل  وي�صعى  �ملوجودة،  �مل�صتوطن�ت  من  ب�أي  �مل�ص��ص  �أو  �لالجئني، 

.
5
�لعربية ب�إق�مة �ملزيد من �مل�صتوطن�ت عليه�

�لتحق �ص�رون وهو يف �لر�بعة ع�رشة من عمره بتنظيم �له�غ�ن�ه Haganah، وق�د 

�إحدى فرق �مل�ص�ة يف حرب 1948. و�أ�صيب يف بطنه بعدة ر�ص��ص�ت بينم� ك�ن يهم 

بحرق �أحد �حلقول، وك�دت تلك �لر�ص��ص�ت تودي بحي�ته لول �أن ر�آه �أحد جنوده 

ف�أ�رشع �إىل �إنق�ذه. تر�أ�ص �ص�رون يف �صنة 1953 وحدة للعملي�ت �خل��صة، �أطلق عليه� 

Specialcommando unit، و�أحلق به� �ص�رون بعد رئ��صته عدد�ً   101 ��صم �لوحدة 

تخ�ص�صت   .
6
ب�ل�صجون طويلة  لفرت�ت  عليهم  �ملحكوم  و�لإ�رش�ئيليني  �ملتطوعني  من 



حزب ك�دي�

9

تلك �لوحدة يف �لإغ�رة على خميم�ت �لالجئني �لفل�صطينيني، وك�ن من �أ�صهر عملي�ته� 

ِدم فيه� 41 منزًل. جمزرة قبية �لتي ر�ح �صحيته� 69 فل�صطينيً�، وهمُ

ّقي �إىل  و�ختري �ص�رون رئي�ص�ً ل�صعبة �لتدريب يف �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي �صنة 1966، ثم رمُ

 ،Southern Command Staff رتبة جرن�ل �صنة 1967، حيث توىل قي�دة �لقط�ع �جلنوبي

�إليه يف �ل�صنة �لت�لية خالل حرب 1973، متكن  وترك �جلي�ص يف �صنة 1972، ثم ع�د 

�ص�رون بقي�دة عملية ع�صكرية �أدت �إىل تطويق �جلي�ص �مليد�ين �مل�رشي �لث�لث من خالل 

م� عرف بثغرة �لدفر�صو�ر، �أو �لثغرة Battle of the Chinese Farm؛ هو �مل�صطلح 

.
�لذي �أطلق على ح�دثة �أدت لتغيري م�ص�ر �لأحد�ث يف حرب 71973

ف�ز   Shlomzion �صهيون  �صالم  �أ�صم�ه   1977 �صنة  �أو�خر  حزبً�  �ص�رون  �صكل 

حكومة  يف  وتوىل  �لليكود.  حزب  �إىل  ذلك  بعد  �ن�صم  ثم  �لكني�صت،  يف  مبقعدين 

من�حيم بيغن من�صب وزير �لزر�عة و�ل�صتيط�ن، وظّل ي�صغل هذ� �ملن�صب �إىل �أن �نتقل 

.
ل�صغل من�صب وزير �لدف�ع �صنة 81982

�ملق�ومة  مع  بعنف  وتع�مل  للبن�ن،  �لإ�رش�ئيلي  �لجتي�ح   1982 �صنة  �ص�رون  ق�د 

�لفل�صطينية، �لتي ك�نت تتخذ من بريوت �لغربية مقر�ً له�، و�أجربه� بعد ح�ص�ر طويل 

�صرب�  جمزرة  وقعت  لبن�ن  يف  �لإ�رش�ئيلي  �لوجود  �أثن�ء  ويف  تون�ص.  �إىل  �خلروج  على 

لت جلنة حتقيق �إ�رش�ئيلية  و�ص�تيال �لتي ر�ح �صحيته� قر�بة �ألفي لجئ فل�صطيني، وحمَّ

م�صتقلة �ص�رون �مل�صوؤولية.

ظّل �ص�رون وزير�ً بال وز�رة يف �لفرتة من 1982 وحتى 1984، ثم �ختري بعد ذلك 

للبن�ء و�لإ�صك�ن يف  نينِّ وزير�ً  1984-1990، ثم عمُ �لفرتة  لل�صن�عة و�لتج�رة يف  وزير�ً 

برئ��صة  �لليكود  حكومة  يف  �لتحتية  �لبنية  وزير  من�صب  وتوىل   ،1992-1990 �لفرتة 

بني�مني نتني�هو Benjamin Netanyahu، �لتي ت�صكلت �إثر �نتخ�ب�ت �صنة 1996، ثم 

.
وزير�ً للخ�رجية يف �حلكومة نف�صه� من �صنة 1998 �إىل �صنة 91999
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2. زعامة �شارون لليكود ورئا�شته للحكومة: 

رئ��صة  �نتخ�ب�ت  يف   Ehud Barak ب�ر�ك  �إيهود  �أم�م  نتني�هو  بني�مني  ف�صل  بعد 

لب من  �حلكومة �لإ�رش�ئيلية يف �أي�ر/ م�يو 1999، و��صتق�لته من رئ��صة حزب �لليكود، طمُ

�أريل �ص�رون �أن يت�صلم زع�مة �حلزب موؤقتً�. ويف �أيلول/ �صبتمرب 1999، �نتمُِخَب �ص�رون 

زعيمً� لليكود ب�صكل ر�صمي بعد �أن تغلب على من�ف�صيه �إيهود �أوملرت ومئري �صطريت 

.
10

Meir Sheetrit، حيث ف�ز بن�صبة 53% من �أ�صو�ت مركز حزب �لليكود

�لأق�صى  �مل�صجد  بزي�رة   2000/9/28 يف  �ص�رون  ق�م  ��صتفز�زية،  خطوة  ويف 

، مدعيً� 
11

�ل�رشيف، حيث �أعلن �أن زي�رته هي لت�أكيد �ل�صي�دة �لإ�رش�ئيلية على �مل�صجد

�لزي�رة  هذه  وغد�ة   .
�ل�رشيف”12 �حلرم  بزي�رة  يقوم  �أن  يف  �حلق  يهودي  “لكل  ب�أن: 

��صتعلت �نتف��صة �لأق�صى.

�حلكومة  رئي�ص  وف�صل  �ل�رشيف،  �لقد�صي  للحرم  �ص�رون  زي�رة  �أعق�ب  ويف 

�لإ�رش�ئيلية �إيهود ب�ر�ك يف جلم �لنتف��صة �لفل�صطينية، �نتخب �لأول يف 2001/2/6، 

رئي�صً� حلكومة “�إ�رش�ئيل” بفوزه �لك��صح على �لأخري، مر�صح حزب �لعمل؛ �إذ ح�صل 

.
13

�ص�رون على 62.5% من �لأ�صو�ت مق�بل 37.5% ملن�ف�صه

“�نتف��صة  على  للق�ص�ء  يوم،  م�ئة  مهلة  �ص�رون  طلب  ب�لنتخ�ب�ت  فوزه  وبعد 

�ل�صعب  �صّد  �لقوة  ��صتخد�م  من  ف�صّعد  لالإ�رش�ئيليني.  “�لأمن”  ولتحقيق  �لأق�صى”، 

نيت�ص�رمي  م�صري  يحدده  �أبيب  تل  م�صري  �أن  و�أعلن  وقو�ه،  وف�ص�ئله  �لفل�صطيني 

Neztarim، �إحدى م�صتوطن�ت قط�ع غزة.

و�عتمدت �حلكومة �جلديدة بقي�دة �ص�رون �صي��صة �ص�بقته� يف ح�ص�ر �لفل�صطينيني 

ب�لـ“غيتو” منذ بدء �لنتف��صة، و�أخ�صعتهم  �أ�صبه  �ل�صفة يف من�طق �صغرية منعزلة  يف 

ب�صكل متكرر حلظر �لتجول �لذي ��صتمر يف بع�ص �لأحي�ن لأ�ص�بيع؛ حيث مل ي�صتطع 

�أو  �لأطب�ء  �أو  �حلو�مل  �أو  �ملر�صى  �أو  �مل�صنني  �أو  �لأطف�ل  من  ك�ن  ولو  حتى  �أحد، 
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�لنق�ط �لأمنية �لإ�رش�ئيلية، وحتمل  �أم�م  �لوقوف �ص�ع�ت طويلة  �لتنقل دون  �لتالميذ، 

.
14

�لإه�ن�ت من �جلنود �لإ�رش�ئيليني

وزير  �غتي�ل  بعد  �لفل�صطينيني  على  ح�ص�ره�  من  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  و�صددت 

على   ،
152001/10/17 يف   Rehavam Ze'evi زئيفي  رحبع�م  �لإ�رش�ئيلي  �ل�صي�حة 

 2001/12/8 “�إ�رش�ئيل” يف  و�أعلنت  فل�صطني.  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  من  عن��رش  يد 

ي��رش عرف�ت من مغ�درة ر�م  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  لنف�صه� بحق منع رئي�ص  �أنه� حتتفظ 

�إىل بيت حلم حل�صور قد��ص �مليالد يف  �لتوجه  �إىل �خل�رج، كم� منعته من  �هلل للتوجه 

2001/12/24. ويف 2002/1/20 �أعلن �ص�رون �أن �حل�ص�ر على عرف�ت ب�ٍق �إىل �أن يمُعتقل 

نع عرف�ت يف 2002/3/28 من �لتوجه �إىل بريوت للم�ص�ركة يف  �لذين قتلو� زئيفي. وممُ

. وق�ل �ص�رون يف 2002/3/5: “ينبغي �رشب �لفل�صطينيني، وينبغي لهذ� 
16

�لقمة �لعربية

حتى  و�صح�ي�  خ�ص�ئر  لهم  ن�صبب  �أن  علين�  ويجب  �لإيالم.  ب�لغ  يكون  �أن  �ل�رشب 

 .
ي�صعرو� ب�لثمن �لب�هظ”17

�لغربية.  �ل�صفة  �لو�قي يف  �ل�صور  ويف 2002/3/29 �صنت حكومة �ص�رون عملية 

و�صعت “�إ�رش�ئيل” من خالل هذه �لعملية �إىل وقف �لنتف��صة، وتدمري �لبمُنى �لتحتّية 

للمق�ومة �لفل�صطينية، و�حلد من �لعملّي�ت �لفد�ئية. وبد�أت �لعملية ب�لتوغل يف مدينة 

ر�م �هلل، ثم �قتح�م طولكرم وقلقيلية يف 2002/4/1، وبيت حلم يف 2002/4/2، وجنني 

ون�بل�ص يف 2002/4/3. و�قرتفت قو�ت �لحتالل جر�ئم حرب و��صعة �لنط�ق يف خميم 

جنني و�لبلدة �لقدية يف ن�بل�ص. ويف 2002/4/21 �أعلنت “�إ�رش�ئيل” �نته�ء �لعملي�ت 

�لو�قي �حتالل معظم من�طق �ل�صفة  �ل�صور  . و�أع�د �ص�رون خالل عملية 
18

�لع�صكرية

�لأر��صي  على  و�لك�مل  �ل�ص�مل  �لحتالل ح�ص�ره�  �أطبقت حكومة  �لغربية، حيث 

ك�فة  م�ّصت  �لتي  و�لتدمري  و�لقتل  �لتنكيل  �أنو�ع  �صتى  وم�ر�صت  �ل�صفة،  يف  �ملحتلة 

من�حي �حلي�ة. ونتيجة لالجتي�ح�ت �لتي بد�أته� �لقو�ت �لإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية 

نه�ية  يف  �لو�قي  �ل�صور  عملية  يف  و��صتكملته�   ،2002 م�ر�ص  �آذ�ر/  �أو�ئل  يف 

 ،
19 �صهيد�ً  497 ��صت�صهد  �أبريل؛  ني�ص�ن/  �صهر  خالل  و��صتمر�ره�  م�ر�ص  �آذ�ر/ 
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وبلغ   .
20

ن�رية ب�أعرية  �أ�صيبو�  �صخ�صً�   538 نحو  منهم   ،1,447 نحو  و�أ�صيب 

. ومق�بل ذلك فقد �أ�ص�رت 
21

عدد �لفل�صطينيني �لذي مّت �عتق�لهم �صبعة �آلف �صخ�ص

�ل�صلط�ت �لأمنية �لإ�رش�ئيلية �إىل ��صت�صه�د 216 فل�صطينيً� خالل عملية �ل�صور �لو�قي، 

وذكرت  “�إ�رش�ئيل”.  يف  للمح�كمة  �ملطلوبني  �ملق�ومة  رج�ل  من  �صخ�صً�   15 منهم 

 .
22

�مل�ص�در نف�صه� �أن 66 �إ�رش�ئيليً� قتلو� خالل �لعملية

كم� �أحلقت عملية �ل�صور �لو�قي دم�ر�ً و��صع �لنط�ق ب�ملمتلك�ت �لفل�صطينية �لع�مة 

�لتي  �ملتحدة عن �لأحد�ث  �لع�م لالأمم  �لأمني  تقرير  �صو�ء. وي�صري  و�خل��صة على حدٍّ 

�إحل�ق �ل�رشر مل� يزيد عن 2,800 وحدة  مّت  �أنه  �إىل  �لو�قي  �ل�صور  وقعت خالل عملية 

�صكنية لالجئني، وهدم �أو تدمري 878 منزًل، مم� �أ�صفر عن ت�رشيد م� يزيد على 17 �ألف 

 .
23

م�ص�كنهم �إ�صالح  �إىل  بح�جة  �لآخر  و�لبع�ص  م�أوى  بال  بع�صهم  �أ�صبح  �صخ�ص، 

مدر�صة   11 رت  منِّ فدمُ متعددة،  ب�أ�رش�ر  فل�صطينية  مدر�صة   50 �لعملية  خالل  و�أ�صيبت 

�أم�مية  15 منه� كمو�قع  للتخريب، و��صتخدمت  منه�  ت�صع مد�ر�ص  مت�مً�، وتعر�صت 

�خل��ص  �ملمثل  و�أ�ص�ر   .
24

جم�عي و�حتج�ز  �عتق�ل  كمر�كز  �أخرى  و15  ع�صكرية، 

عملية  ب�أن  �عتق�ده  عن  وغزة،  �ل�صفة  عن  �مل�صوؤول  للتطوير،  �ملتحدة  �لأمم  لربن�مج 

�ل�صور �لو�قي �أحلقت ب�لفل�صطينيني �أ�رش�ر�ً يف �ملمتلك�ت و�لبنى �لتحتية تقدر م� بني 

. ومن ج�نب �آخر فقد �أعلنت �ل�صلط�ت �لأمنية 
25

ثالثم�ئة �إىل �أربعم�ئة مليون دولر

�لإ�رش�ئيلية �أن �خل�ص�ئر �مل�لية �لإ�رش�ئيلية نتيجة عملية �ل�صور �لو�قي بلغت 112 مليون 

.
26

دولر �أمريكي

ويف حم�ولته� لقمع �نتف��صة �لأق�صى، و�رشب �ملق�ومة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، 

من  ويحد  و�لإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  يف�صل  جد�ر  بن�ء  على  “�إ�رش�ئيل”  عملت 

�لعملي�ت �لفل�صطينية د�خل �لأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. ف�أ�صدرت �صلط�ت �لحتالل 

�أو�مر حتد من حركة �لفل�صطينيني، ومتنع دخولهم من�طق �أخرى دون ت�رشيح م�صبق. 

وك�ن رئي�ص �حلكومة �ل�ص�بق �إيهود ب�ر�ك قد رفع يف �صنة 2000 �صع�ر “نحن هن�، وهم 

هن�ك”؛ لتج�صيد �لف�صل بني �لفل�صطينيني و�لإ�رش�ئيليني. ويف �ل�صي�ق ذ�ته قدم رئي�ص 
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�ل�ص�ب�ك �آيف ديخرت Avi Dichter يف �صب�ط/ فرب�ير 2002 خطة جد�ر �لف�صل حلكومة 

�ص�رون، و�أقرت �حلكومة هذه �خلطة، وبد�أت بتنفيذ م�رشوع �جلد�ر يف 2002/6/23، 

.
27

يف �أعق�ب �جتي�حه� لل�صفة �لغربية

و�إق�مة  �لو�قي  �ل�صور  عملية  خالل  �لغربية  �ل�صفة  �جتي�ح  من  �لرغم  وعلى 

جد�ر �لف�صل �لعن�رشي، فقد ��صتمرت �لف�ص�ئل �لفل�صطينية يف مق�ومته� لالحتالل 

ب�أقل  �نخف�صت  قد  �ل�صت�صه�دية  �لعملي�ت  �أن وترية  يمُذكر  ب�أ�صك�ل خمتلفة. ولكن، 

عملية   63 عدده�  بلغ  �إذ  �جلد�ر؛  وبن�ء  �لو�قي  �ل�صور  عملية  قبل  عليه  ك�نت  مّم� 

عملية   26 عدده�  بلغ  بينم�   ،2002 م�ر�ص  �آذ�ر/  وحتى  �لأق�صى  �نتف��صة  بدء  منذ 

فرتة  يف  فقط  عملي�ت  خم�ص  نفذت  بينم�   ،2004 �صنة  يف  و15   ،2003 �صنة  يف 

.
282005 فرب�ير  �صب�ط/  يف  �ل�صيخ  �رشم  تف�هم�ت  �أعقبت  �لتي  “�لتهدئة”، 

3. انتخابات الكني�شت ال�شاد�س ع�شر وخطة الف�شل االأحادي:

يف  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من  �ن�صح�بهم  �لإ�رش�ئيلي  �لعمل  حزب  وزر�ء  �أعلن 

2002/10/30، �حتج�جً� على م�رشوع ميز�نية �صنة 2003؛ حيث ط�لب حزب �لعمل 

بخف�ص �مل�ص�عد�ت �ملخ�ص�صة للم�صتوطن�ت يف �لأر��صي �لفل�صطينية بو�قع 150 مليون 

. ويف 
29

دولر يف �ملو�زنة �لتي ت�صمنت ��صتقط�ع�ت �إجم�لية ت�صل �إىل 1.8 ملي�ر دولر

�نتخ�ب�ت  �إجر�ء  عليه  ��صرتط  �أن  بعد  �ص�رون،  �إىل حكومة  نتني�هو  �ن�صم   2002/11/3

ويف   ،
31

مبكرة �نتخ�ب�ت  �إجر�ء  �إىل   2002/11/5 يف  �ص�رون  دع�  وفعاًل   ،
30

مبكرة

 .
32

2002/11/28 �أعيد �نتخ�ب �ص�رون رئي�صً� حلزب �لليكود بف�رق كبري يف �لأ�صو�ت

 ،
33

ويف 2003/1/28 ف�ز حزب �لليكود بـ 38 مقعد�ً من مق�عد �لكني�صت �ل�ص�د�ص ع�رش

 ،Yisrael B'Aliya ”�و�ندمج حزب �لليكود مع حزب �مله�جرين �ليميني “�إ�رش�ئيل بع�لي

. ويف 2003/2/9 
34

مم� رفع عدد مق�عد �لتح�لف �إىل 40 مقعد�ً من �أ�صل 120 يف �لكني�صت

طلب �لرئي�ص �لإ�رش�ئيلي مو�صيه كت�ص�ف Moshe Katsav ر�صميً� من �ص�رون، �لذي �أعيد 

.
35

�نتخ�به رئي�صً� للوزر�ء، �لبدء بت�صكيل حكومة جديدة
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�لعربية.  �لدولة  �لأول يف  �ل�صي��صي  �لق�ئد  بو�صفه  �ص�رون  مك�نة  �لفوز  هذ�  عزز 

موؤمتر  يف  �ألق�ه  �لذي  خط�به  خالل   ،2003/12/18 يف  �ص�رون  �أعلن  فقد  هن�،  ومن 

. و�ص�دقت �حلكومة �لإ�رش�ئيلية على 
36

هرت�صلي� عن تبّنيه فكرة �لف�صل من ج�نب و�حد

�خلطة يف 2004/6/6، ثم �ص�دق �لكني�صت عليه� يف 2004/10/25. ويف 2005/2/16 

�ص�دق �لكني�صت على �ل�صيغة �لنه�ئية من م�رشوع ق�نون تطبيق خطة �لف�صل، و�لذي 

يق�صي بتخ�صي�ص 3.8 ملي�ر �صيكل ) 884 مليون دولر( لتغطية نفق�ت نقل نحو ت�صعة 

وتعوي�صهم  بديلة،  �أم�كن  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  و�صم�ل  غزة  قط�ع  من  م�صتوطن  �آلف 

عن فقد�ن من�زلهم. ويف 2005/2/20، �ص�دق جمل�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي على تطبيق 

�خلطة؛ و�لتي تق�صي ب�لن�صح�ب من غزة وم�صتوطن�ته� وت�صليمه� لل�صلطة �لفل�صطينية، 

�لوقت  يف  �خلطة  ت  ن�صّ وقد  �لغربية.  �ل�صفة  يف  م�صتوطن�ت  �أربع  من  و�لن�صح�ب 

نف�صه على �حتف�ظ “�إ�رش�ئيل” ب�ل�صيطرة على �حلدود �لربية و�لبحرية و�ملج�ل �جلوي 

؛ مم� يعني �نتق��ص �ل�صي�دة �لفل�صطينية على �أر��صي قط�ع غزة، و��صتمر�ر 
37

لقط�ع غزة

�لحتالل �لإ�رش�ئيلي للقط�ع.

فل�صطيني  �رشيك  يوجد  ل  �أنه  �لف�صل  خلطة  ت�صويقه�  جرى  �لتي  �حلجة  ك�نت 

�أن  فهي  �حلجة  هذه  ك�نت حتمله  �لذي  �حلقيقي  �ملعنى  �أم�  معه.  �لتف�و�ص  ب�لإمك�ن 

فل�صطيني  يوجد  ل  ط�مل�  و�أنه  للت�صوية،  �خل��ص  ت�صوره�  تفر�ص  �أن  تريد  “�إ�رش�ئيل” 
جد هذ�  تقبل به وتفر�ص �إمالء�ته� عليه، ف�إنه ل يوجد �رشيك تتف�و�ص معه. وحتى لو ومُ

ف�إن �لعربة هي مب� �صينفذه على �لأر�ص وفق �ملع�يري �لإ�رش�ئيلية، لأنه ح�صبم�  �ل�رشيك 

يرى �ص�رون ف�إن “�لتف�قي�ت �لتي يوقعه� �لزعم�ء �لعرب ل ت�صتحق ثمن �لورق �لذي 

!!
تكتب عليه”38

ويذكر �أن �نتف��صة �لأق�صى ك�ن له� دور رئي�صي يف دفع �لإ�رش�ئيليني �إىل �لن�صح�ب 

من قط�ع غزة، بعد �أن حتّول �إىل عبٍء �أمني و�قت�ص�دي كبري، ح�صبم� �عرتف �ص�رون 

 .
يف مق�بلته مع جريدة يديعوت �أحرونوت Yedioth Ahronoth يف 392005/8/12

�لإ�رش�ئيليني يف  �لقتلى  ف�إن جمموع   Haaretz ه�آرت�ص  ن�رشته� جريدة  �إح�ص�ئية  فوفق 
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33 ع�مً�  تلو� على مدى  قمُ 106 فقط  بينهم  230 �صخ�صً�  قط�ع غزة منذ �حتالله ك�ن 

منذ �حتالل غزة �صنة 1967 وحتى نه�ية �أيلول/ �صبتمرب 2000، بينم� قمُتل 124 �إ�رش�ئيليً� 

نحو  حم�ية  وك�نت   .
40

�لأق�صى �نتف��صة  �صهدت  �لتي  �لت�لية  �خلم�صة  �ل�صنو�ت  يف 

ت�صعة �آلف م�صتوطن عملية مكلفة ومرهقة، وت�صتدعي ن�رش �آلف �جلنود حلم�ية �لبوؤر 

�ل�صتيط�نية.

ويف منت�صف �آب/ �أغ�صط�ص 2005 بد�أت “�إ�رش�ئيل” بتنفيذ �لن�صح�ب من قط�ع 

قط�ع  م�صتوطن�ت  ك�مل  �إخالء   2005/8/22 يف  �لإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  و�أنهت   ،
41

غزة

. ويف 2005/8/23 �أنهت �لقو�ت 
42

غزة من �مل�صتوطنني، عرب �إخالء م�صتوطنة نيت�ص�رمي

�لإ�رش�ئيلية �إخالء ك�مل �مل�صتوطن�ت، ح�صب م� هو و�رد يف خطة �لف�صل �لتي �أقرته� 

�لف�صل  خطة  من  �لأخرية  �ملرحلة  تنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  و�أنهت   .
43

�لإ�رش�ئيلية �حلكومة 

�لأح�دي �جل�نب بتفكيكه� ق�عدة دوت�ن Dotan �لع�صكرية يف �صم�ل �ل�صفة �لغربية 

يف 2005/9/22.

4. ان�شقاق �شارون عن الليكود وتاأ�شي�شه لكادميا:

�ل�صي��صي  �لنظ�م  د�خل  �لأور�ق  خلط  �إىل  �جل�نب  �لأح�دي  �لف�صل  خطة  �أدت 

وبن�ء  �ل�صطف�ف  �إع�دة  من  جديدة  مرحلة  �لقوى  عالق�ت  و�إدخ�ل  �لإ�رش�ئيلي، 

م�ص�عب  �ص�رون  و�جه  فقد  ك�دي�.  هو  جديد  مركزي  حزب  وت�صّكل  �لتح�لف�ت، 

ك�ن �أعقده� د�خل حزبه �لليكود. وجّرده �أتب�عه من لقب “نبي �ل�صتيط�ن”، وظهر 

حدود  ر�صم  يف  رغبته�  وترجم  حله،  و�صبل  لل�رش�ع  روؤيته�  يف  �لنخب  يثل  وك�أنه 

د�ئمة من ج�نب و�حد، ول ير�عي م�ص�لح ومعتقد�ت فئ�ت �أخرى، وي�صتهرت مبو�قف 

�مل�صتوطنني وقط�ع و��صع من �ملتدينني. وت�صدع �لليكود، وك�ن م�أزقه يتعمق �أكرب كيفم� 

حترك، وبذل جهود�ً م�صنية لإيج�د خمرج لالأزمة يجنبه �ملو�جهة مع “�لرف�ق”، لكنه 

�نتخ�ب�ت  �إىل تقدمي موعد  ف�صل، وت�صع�صع �لئتالف، و�نه�رت حكومته، و��صطر 

�لكني�صت �إىل �آذ�ر/ م�ر�ص 2006 بدًل من �آخر �لع�م.
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كم� �أكدت خطة �لف�صل �لأح�دي �جل�نب �بتع�د �ص�رون عن فكر �لليكود �جل�مد، 

وب�ت مقتنعً� ب�أن ل من��ص من تثبيت حدود د�ئمة لدولة “�إ�رش�ئيل”. ور�أى كثري من 

�لإ�رش�ئيليني قر�ر �ص�رون قر�ر�ً ت�ريخيً� در�م�تيكيً�، ور�أو� فيه خت�مً� ر�صميً� لنه�ية حلم 

“�أر�ص �إ�رش�ئيل �لكربى”. و�نق�صم حزب �لليكود لحقً� على نف�صه، ومل يتحّرر �ص�رون 
.

45
من �أ�رش “�لرف�ق” �إل بعد �أن �صكل حزبً� جديد�ً �أطلق عليه ��صم ك�دي�

ح�صم �ص�رون خي�ره يف 2005/11/21، و�أعلن �ن�صح�به من حزب �لليكود، و�أن�ص�أ 

؛ معترب�ً �أن حزب �لليكود مل يعد �ص�حلً� حلكم “�إ�رش�ئيل”. و�رشع�ن م� 
46

حزب ك�دي�

�ن�صّم �إليه �لكثري من وزر�ء ونو�ب و�أع�ص�ء حزبي �لليكود و�لعمل، وعلى ر�أ�صهم �إيهود 

و�أبر�ه�م   ،Gideon Ezra عزر�  وجدعون  �صرتيت،  ومئري  ليفني،  وت�صيبي  �أوملرت، 

هري�زشون Avraham Hirschson، و�ص�وؤول موف�ز Shaul Mofaz، وهم من وزر�ء 

�لليكود. كم� �ن�صم �إليه �صمعون برييز )�أحد �لزعم�ء �لت�ريخيني حلزب �لعمل(، وح�ييم 

ر�مون Haim Ramon، ود�لي� �إيت�صيك Dalia Itzik... من وزر�ء �لعمل �ل�ص�بقني. 

كم� �ن�صم �إليهم �أوريئيل ر�يخم�ن Uriel Reichman موؤ�ص�ص حزب �صينوي. 

“زلز�ًل” يف  �لليكود و�إن�ص�وؤه حزب ك�دي�  و�صكل �ن�صح�ب �ص�رون من حزب 

ب�ص�رون  �خل��صة  و�لك�ريزم�  �لقوية  �ل�صخ�صية  و�صّكلت  �لإ�رش�ئيلية،  �ل�صي��صية  �حلي�ة 

وك�ن  و��صعة،  �صعبية  ��صتقط�ب ح�لة  ك�دي�  و��صتط�ع  �جلديد،  �حلزب  ت�صكيل  حمور 

مع نه�ية 2005 يف �صد�رة �لأحز�ب �لإ�رش�ئيلية ح�صب ��صتطالع�ت �لر�أي؛ �إذ ك�نت 

�نتخ�ب�ت  مقعد�ً يف   40 �أي حو�يل  �لأ�صو�ت،  ثلث  نحو  تعطيه  �لر�أي  ��صتطالع�ت 

�لذي  �لوقت  مقعد�ً، يف   16-12 نحو  �إىل  �لليكود  �صعبية  تر�جعت  بينم�  �لكني�صت، 

تذبذبت فيه �صعبية حزب �لعمل بني 22-27 مقعد�ً. وهكذ� �صّكل ظهور حزب ك�دي� 

�لعمل  حزب  ت�رّشر  كم�  �ملت�صددون.  �ليمينيون  فيه  بقي  �لذي  لليكود  ق��صية  �رشبة 

. �أم� حزب �صينوي Shinui �لذي ��صتحوذ ك�دي� على �رش�ئح و��صعة من 
47

ب�صكل كبري

جمهوره يف �لو�صط، فقد تلقى �رشبة �صبه ق��صية، حيث �صّككت ��صتطالع�ت للر�أي 

.
48

من قدرته على جت�وز ن�صبة �حل�صم، بعد �أن ك�ن يلك 15 مقعد�ً يف �لكني�صت
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5. برنامج حزب كادميا:

�خلطوط  يلي  وفيم�  ت�أ�صي�صه،  �أعق�ب  يف  برن�جمه  �إعالن  �إىل  ك�دي�  حزب  ب�در 

:
49

�لعري�صة �لب�رزة �لتي ت�صمنه� برن�مج �حلزب

“�أر�ص �إ�رش�ئيل  “لل�صعب �لإ�رش�ئيلي” حقً� قوميً� وت�ريخيً� على  �أن  • يرى ك�دي� 
�لك�ملة”، وحف�ظً� على وجود “�إ�رش�ئيل” دولة لليهود يو�فق �حلزب على �إن�ص�ء 

دولة فل�صطينية، وعلى �لتن�زل عن جزء من “�أر�ص �إ�رش�ئيل”.

خريطة  خطة  تطبيق  �أ�ص��ص  على  �ل�صالم،  عملية  يف  قدمً�  �ل�صري  ك�دي�  يتعهد   •
�لطريق. ويوؤيد �حلزب ت�أ�صي�ص “دولة �أخرى ل�صعب �آخر، يوؤّمن ت�صكيله� حاًل 

كم�  �إره�بية”.  �لدولة  تكون هذه  �أن ل  �رشط  يتحقق  ط�مل�  �لالجئني،  مل�صكلة 

تفكيك  وي�صمل:  مر�حل،  على  يطبق  دبلوم��صي،  حّل  ب�إيج�د  �حلزب  يلتزم 

“�ملجموع�ت �لإره�بية”، و�إ�صالح قو�ت �لأمن �لفل�صطينية، وتعّهد فل�صطيني 
ب�لتجمع�ت  ب�لحتف�ظ  ك�دي�  يتعهد  ذلك،  �إىل  ب�لإ�ص�فة  �لتحري�ص.  بوقف 

�ل�صتيط�نية �لكبرية، وب�حلف�ظ على وحدة �لقد�ص كع��صمة لـ“دولة �إ�رش�ئيل”.

“�إ�رش�ئيل” دولة ديوقر�طية يهودية؛ وبتعزيز يهودية  ك�دي� ب�حلف�ظ على  يلتزم   •
�لدولة، وردم �لهوة بني �لعلم�نية و�لتدين، وتنمية �لط�بع �لديوقر�طي للدولة.

على  �حلف�ظ  مع  “�لإره�ب”،  وحم�ربة  “�إ�رش�ئيل”  و�صالمة  �أمن  على  �حلف�ظ   •
م�ص�لح �لأمن �لقومي �لإ�رش�ئيلي.

• ي�صعى ك�دي� �إىل تغيري �لأولوي�ت �مل�لية للحكومة، وزي�دة �ل�صف�فية، ومك�فحة 
ك�فة �أ�صك�ل �لفقر، وتقلي�ص �لفجوة بني �مل�صتوي�ت �لجتم�عية؛ وحتقيق زي�دة 

يف �لنمو �مل�يل لـ“دولة �إ�رش�ئيل”، وتعزيز حقوق �لأقلي�ت؛ ومك�فحة �جلر�ئم 

و�لعنف؛ و�ل�صتثم�ر يف ت�أهيل �لبنى �لتحتية �لجتم�عية و�لقت�ص�دية؛ وتطوير 

من�طق �لنقب و�جلليل؛ وحم�ية �لبيئة؛ و�لت�أ�صي�ص حلل م�ص�ألة �لزو�ج �ملدين يف 

“�إ�رش�ئيل”، وتقوية �لرو�بط بني “�إ�رش�ئيل” و�لتجمع�ت �ليهودية يف �خل�رج.
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على خدمة  �لكني�صت  �أع�ص�ء  وت�صجيع  �حلكم،  نظ�م  تغيري  �إىل  �حلزب  • يهدف 
�لع�مة من دون و�ص�طة �للج�ن �ملركزية لالأحز�ب.

وقد �ص�دق حزب ك�دي� على برن�جمه �ل�صي��صي يف 2005/12/28، وك�نت وزيرة 

�لعدل �لإ�رش�ئيلية يف حكومة �ص�رون ت�صيبي ليفني قد �أو�صحت يف 2005/11/29 �أن 

حزب ك�دي� يوؤيد قي�م دولة فل�صطينية “ل�صم�ن �أغلبية يهودية يف �إ�رش�ئيل”. و�أف�د موقع 

مع�ريف Maariv �لإلكرتوين ب�أن ليفني ك�صفت �لنق�ب خالل �جتم�ع مغلق حلزب 

ك�دي� عن �لربن�مج �ل�صي��صي للحزب �جلديد. و�أ�ص�فت مع�ريف �أنه تبني من �لربن�مج 

�ل�صي��صي لك�دي� �أن �ص�رون يو�فق ب�صكل ر�صمي على مبد�أ “دولتني لل�صعبني” ويلتزم 

“من  �أنه  ليفني  برن�مج ك�دي� بح�صب  ��صتيط�نية ع�صو�ئية”. وج�ء يف  “بوؤر  بتفكيك 

�أجل �حلف�ظ على �لهدف �لأهم �ملتمثل ب�حلف�ظ على وجود �إ�رش�ئيل �ل�صي��صي كوطن 

�لك�ملة،  �إ�رش�ئيل  �أر�ص  فكرة  بني  بو�صوح  �حل�صم  يتوجب  �إ�رش�ئيل  �أر�ص  يف  قومي 

وبني �صم�ن وجود غ�لبية يهودية فيه�”. و�أ�ص�فت ليفني �أن “من يو�فق على هذ� �ملبد�أ 

�أي�صً� على مبد�أ قي�م دولة قومية �أخرى يف منطقة �أر�ص �إ�رش�ئيل”.  ف�إنه ملزم ب�ملو�فقة 

�ل�صالح  منزوعة  تكون  �أن  يجب  �لأخرى  �لقومية  “�لدولة  �أن  ��صرتطت  ليفني  لكن 

ونظيفة من �لإره�ب”. و�صدد �لربن�مج �ل�صي��صي حلزب ك�دي� على �أن �خلطة �ل�صي��صية 

�لوحيدة �ملطروحة �لآن هي خطة خريطة �لطريق.

ونقلت مع�ريف عن م�ص�در يف حزب ك�دي� قوله� �إنه لن يتّم �لنتق�ل �إىل �ملرحلة 

�إ�ص�فة �إىل  �إل بعد �نته�ء تنفيذ ��صتحق�ق�ت �ملرحلة �لأوىل.  �لث�نية من خريطة �لطريق 

��صتيط�نية ع�صو�ئية” ولي�ص كل  “بوؤر  �إز�لة  مبد�أ  برن�مج حزب ك�دي�  ذلك يظهر يف 

�لبوؤر �ل�صتيط�نية �لتي تزعم “�إ�رش�ئيل” �أنه متت �إق�مته� ب�صورة تتع�ر�ص مع �لق�نون، 

علمً� �أن تقرير �لبوؤر �ل�صتيط�نية �لذي �أعدته �ملح�مية ت�لي� �ص��صون Talia Sasson من 

�لني�بة �لع�مة �لإ�رش�ئيلية قد �أكد �أن جميع هذه �لبوؤر �أقيمت مب�ص�عد�ت من �لوز�ر�ت 

�لإ�رش�ئيلية �ملختلفة.
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�لكتل  وعلى  �لأمن  على  �حلف�ظ  على  �ص�رون  حلزب  �ل�صي��صي  �لربن�مج  وي�صدد 

�إىل  �أنه ب�صدد �صمه�  �أعلن �ص�رون مر�ر�ً  �لغربية، �لتي  �ل�صتيط�نية �لكربى يف �ل�صفة 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �صتبقى ع��صمة موحدة  �لقد�ص  �أن  �لربن�مج على  ي�صدد  “�إ�رش�ئيل”. كم� 
�حلكومة  عليه  �ص�دقت  �لذي  للم�ص�ر  وفقً�  �لف�صل  بن�ء جد�ر  مو��صلة  على  يوؤكد  و 

�لقرى  �لغربية، و�لذي يعزل عدد�ً من  �ل�صفة  �لفل�صطينية يف  �لإ�رش�ئيلية يف �لأر��صي 

.
50

بني �جلد�ر و�خلط �لأخ�رش

6. غياب �شارون عن ال�شاحة ال�شيا�شية: 

غرّي �ص�رون �صكل �ل�ص�حة �ل�صي��صية �لإ�رش�ئيلية بعد �ن�صح�به من �لليكود، فبت�صكيله 

�أعمدة حزبية رئي�صية: ك�دي�  ك�دي� ب�ت �لنظ�م �ل�صي��صي �لإ�رش�ئيلي ق�ئمً� على ثالثة 

ممثاًل لليمني �لو�صط، وحزب �لعمل ممثاًل للي�ص�ر وحم�وًل �لتم�يز عن ك�دي� �صي��صيً� بتبنيه 

�لق�ص�ي� �لجتم�عية. بينم� ب�ت حزب �لليكود ممثاًل لليمني ويط�لب مبزيد من �لقمع 

�صّد �لفل�صطينيني، وبعدم �لتفريط ب�ل�صفة �لغربية. ومع ذلك ف�إن �لتدقيق يف مو�قف 

من  كل  بني  و�لأيديولوجية  �ل�صي��صية،  �لفروق  ت�آكل  يمُبنّي  وبر�جمه�  �لثالثة  �لأحز�ب 

 .
51

ك�دي� و�لعمل

�أ�صيب  حتى  يتع�فى  يكد  ومل   ،2005/12/18 يف  بجلطة  �أ�صيب  �ص�رون  �أن  غري 

بجلطة يف دم�غه يف 2006/1/4 ليدخل يف غيبوبة مل ي�صتفق منه� حتى ت�ريخ �إعد�د 

�لتقرير. وحتول غي�ب �ص�رون، �ملوؤ�ص�ص و�لزعيم و�لع�مل �لأ�ص��صي يف جذب �جلمهور 

لت�أييد حزب ك�دي�، �إىل حدث �صي��صي من �لوزن �لثقيل توقف عنده �ملر�قبون لتحديد 

حجم نت�ئجه على �ل�ص�حة �ل�صي��صية �لإ�رش�ئيلية وعلى و�صع ك�دي�، خ��صًة و�أنه حديث 

.
52

�لعهد ويفتقد �إىل �ملوؤ�ص�ص�ت �لتي من �ملفرت�ص �أن تقوم مبهمة �لتعبئة و�لتوجيه

ك�دي�،  قي�دة  �أوملرت  �إيهود  توىل  �لإ�رش�ئيلي،  �مل�صهد  عن  �ص�رون  غي�ب  وبعد 

وتر�أ�ص �حلكومة �لإ�رش�ئيلية. غري �أن �أبرز موؤهالت �أوملرت ك�نت ولءه �لت�م ل�ص�رون، 

�إل �أنه ك�ن يفتقد للك�ريزم� و�خلربة و�لإمك�ن�ت �لقي�دية �لتي ك�نت لدى �صلفه. ثم �إنه 
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ب�عتب�ره �صخ�صية مدنية مل يكن يتمتع ب�لثقل �لأمني و�لع�صكري �لذي متتع به �جلرن�ل 

�ص�رون. ب�لإ�ص�فة �إىل �أن �ص�رون ك�ن يتمتع مب�صد�قية ع�لية لدى �مل�صتوطنني، ب�عتب�ره 

�إخالء  عن  �حلديث  عند  خ��صة  مك�نة  يعطيه  م�  وهو  �ل�صتيط�نية،  �حلركة  مهند�ص 

�مل�صتوطن�ت تطبيقً� لفكرة �لن�صح�ب من ج�نب و�حد. لكن �أوملرت ك�صب جزء�ً من 

.
53

�صعبيته ب�صبب �ل�صعف �لن�صبي ملن�ف�صيه من قي�ديي حزبي �لعمل و�لليكود

ويكن �عتب�ر �لفرتة �لتي �أعقبت غي�ب �ص�رون عن �ل�ص�حة �ل�صي��صية وتويّل �أوملرت 

يرت�أ�ص  كونه  �جلديد  ورئي�صه  للحزب  وحتدٍّ  �ختب�ر  فرتة  و�حلكومة  �حلزب  لرئ��صة 

وقد  �ملقبلة.  �ملرحلة  �أد�ئه يف  على  �حلكم  �أ�ص��صي يف  دور  له�  يكون  وقد  �حلكومة، 

ظهر ح�صور هذ� �لع�مل لدى �أوملرت وحزبه يف �خلطو�ت �لتي �أقدم عليه� بخ�صو�ص 

�مل�صتوطن�ت عندم� �أ�رش على �إخالء م�صتوطنة “عمون�ه” يف �ل�صفة �لغربية �لتي جتنب 

�ملوؤهالت  ب�أنه يتلك  �أن يظهر للجمهور  �ل�ص�بقة، بهدف  �لفرتة  �إخالءه� يف  �ص�رون 

وب�أنه  غزة،  م�صتوطني  من  ت�صدد�ً  �لأكرث  �مل�صتوطنني  مو�جهة  من  متكنه  �لتي  �لقي�دية 

يف ح�ل �تخذ قر�ر�ً ب�إخالء من�طق �إ�ص�فية يف �ل�صفة فهو يلك �جلر�أة و�لت�صميم على 

تنفيذه�، رغم �ل�صعوب�ت �لتي تعرت�ص طريقه؛ هذ� ب�لإ�ص�فة �إىل �ختب�ر �أد�ئه يف �أعق�ب 

.
54

فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية

�لأول  �لأ�صبوع  �لر�أي يف  ��صتطالع�ت  ح�فظ حزب ك�دي� على و�صع مريح يف 

�أعطى  حيث  �ص�رون،  زعيمه  �صحة  �نهي�ر  بعد  �ل�صتطالع�ت  فيه  جرت  �لذي 

، و�أم� يف �ل�صتطالع �لذي جرى 
55ً

��صتطالع جريدة ه�آرت�ص حلزب ك�دي� 44 مقعد�

. بينم� ح�فظ حزب �لعمل على 
56ً

يف 2006/3/12 فلم يح�صل ك�دي� �إل على 37 مقعد�

و�صعه يف �ل�صتطالعني حيث بقيت �ملق�عد �لتي يكن �أن يح�صل عليه� ترت�وح م� بني 

�إ�ص�فيً�  �لالحق مقعد�ً  �لليكود فقد منحه �ل�صتطالع  20 مقعد�ً. و�أم� حزب  �إىل   19

و�حد�ً فقط، حيث �أ�صبح عدد �ملق�عد �ملحتمل �أن يفوز فيه� �لليكود 15 مقعد�ً بدًل 

. ونح�ول يف فيم� يلي ت�صليط �ل�صوء على �لفرتة 
57

من 14 يف �ل�صتطالع�ت �ل�ص�بقة

�لتي تر�أ�ص فيه� �أوملرت حزب ك�دي�.
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ثانيًا: رئا�شة اأوملرت حلزب كادميا

وت�شكيل  ع�شر  ال�شابع  الكني�شت  انتخابات  يف  كادميا  فوز   .1

اأوملرت احلكومة االئتالفية:

�ل�ص�بع ع�رش يف 2006/3/28، و�ص�رك  للكني�صت  �لإ�رش�ئيلية  �لنتخ�ب�ت  قدت  عمُ

يف �لنتخ�ب�ت 31 ق�ئمة �نتخ�بية، متكنت 12 ق�ئمة منه� فقط يف جت�وز ن�صبة �حل�صم. 

، ومل تكن هذه �لن�صبة 
58ً

وح�ز ك�دي� على �أعلى ن�صبة �أ�صو�ت، حيث ف�ز بـ 29 مقعد�

و�أ�ص�رت  مقعد�ً.   40 ك�دي� حو�يل  �أعطت  �لتي  �لر�أي  ��صتطالع�ت  توقع�ت  ح�صب 

�حلزب؛  عن  �ص�رون  غي�ب  ت�أثري  مدى  �إىل  ع�رش  �ل�ص�بع  �لكني�صت  �نتخ�ب�ت  نت�ئج 

�لتفوق  �إمك�نية  �ل�صي��صية،  �حلي�ة  عن  �ص�رون  رحيل  مع  فقد،  يبدو  م�  على  فك�دي� 

�ملطلق على �لأحز�ب �لأخرى. مم� �أث�ر خم�وف د�خل �حلزب من �أنه �صيو�جه �صعوب�ت 

فيم� يتعلق بت�صكيل حكومة �ئتالفية ق�درة على تنفيذ �صي��ص�ته �خل��صة بتفكيك بع�ص 

. كم� عز� مر�قبون بع�صً� من تر�جع 
59

�مل�صتوطن�ت �ليهودية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

ك�دي� �إىل ملف�ت �لزعيم �جلديد �إيهود �أوملرت، وم� فيه� من ف�ص�د و�صفق�ت تثري �لريبة، 

�لتي ك�نت �ل�صح�فة �لإ�رش�ئيلية قد بد�أت بتد�وله� قبل �لنتخ�ب�ت.

ويو�صح �جلدول �لت�يل نت�ئج �نتخ�ب�ت �لكني�صت �ل�ص�بع ع�رش مق�رنًة مع �لكني�صت 

�ل�ص�د�ص ع�رش:
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جدول 1: نتائج انتخابات الكني�شت ال�شاب™ ع�رش مقارنة بالكني�شت ال�شاد�س ع�رش60

ا�شم القائمة
الكني�شت 

ال�شاد�س ع�رش

الكني�شت 

ال�شاب™ ع�رش

29ـــــك�دي�

3812�لليكود

1919�لعمل - ميم�د

ـــــ15�صينوي

1112�ص��ص

65مريت�ص

56يهدوت هتور�ة

33�جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�ص�و�ة )حد��ص(

ـــــ3ع�م �إح�د )�صعب و�حد(

33�لتجمع �لوطني �لديوقر�طي )بلد(

ـــــ2�إ�رش�ئيل بعلي�

24�لق�ئمة �لعربية �ملوحدة

7ـــــ�ملتق�عدون )جيل(

11ـــــ“�إ�رش�ئيل بيتن�”

7هئيحود هليئومي*
9

6�ملفد�ل*

و�ملفد�ل   HaIchud HaLeumi هليئومي  هئيحود  حزب�  حت�لف   17 �لـ  �لكني�صت  �نتخ�ب�ت  يف   *
Mafdal يف ق�ئمة و�حدة.

ر�شم بياÊ 1: نتائج انتخابات الكني�شت ال�شاب™ ع�رش
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�أع�دت نت�ئج �نتخ�ب�ت �لكني�صت �ل�ص�بع ع�رش ت�صكيل �خلريطة �ل�صي��صية �حلزبية 

متو�صع  و�إع�دة  لليكود،  يً�  دونِّ ممُ وهبوطً�  لك�دي�،  متوقعً�  �صعود�ً  فك�نت  �لإ�رش�ئيلية، 

للمتق�عدين  فئويً�  �جتم�عيً�  وت�صويتً�   ،Shinui ل�صينوي  و�ختف�ًء  للعمل،  د�خلي 

.Pensioners Party )Gil(

:
61

ويكن �إجم�ل �أبرز �ملالحظ�ت على هذه �لنتخ�ب�ت فيم� يلي

1. لأول مرة يف ت�ريخ “�إ�رش�ئيل” يفوز حزب ل يتج�وز عمره �صتة �أ�صهر يف 

و�لليكود.  �لعمل  �لف�ئزون من غري حزبي  �لنتخ�ب�ت، ولأول مرة يكون 

�لأ�صو�ت  ثلث  نحو  لك�دي�  تعطي  ك�نت  �لتوقع�ت  �أن  من  وب�لرغم 

40 مقعد�ً(، �إل �أن فوزه بنحو ربع �لأ�صو�ت )29 مقعد�ً( ي�صكل  )حو�يل 

�إجن�ز�ً ل ب�أ�ص به. وهو يعطي موؤ�رش�ً على رغبة �لن�خب �لإ�رش�ئيلي ب�لتغيري، 

و�خلالف�ت  �لت�آكل  من  يع�ني�ن  �للذين  �لت�ريخيني  �حلزبني  من  �صيقً�  ويمُظهر 

�لإ�رش�ئيلي  �ل�ص�رع  يف  ت�أييد  عن  عربَّ  لك�دي�  �لت�صويت  �أن  كم�  �لد�خلية. 

�جل�نب. �أح�دي  �لن�صح�ب  لفكرة 

2. فقد �لليكود نحو 70% من ن�خبيه ومن مق�عده يف �لكني�صت، وح�صل، فيم� 

ي�صبه �لنهي�ر، على 12 مقعد�ً فقط بعد �أن ك�ن يتمتع بـ 38 مقعد�ً. وهذ� يعرب 

عن �صخ�مة �لن�صق�ق �لذي �أ�صيب به �لليكود بخروج �ص�رون وموؤيديه.

على  “�إ�رش�ئيل”  �إن�ص�ء  منذ  و�لثالثني  �حل�دية  �حلكومة  �أوملرت  �إيهود  وعر�ص 

�لكني�صت يوم 2006/5/4، وح�صلت على �لثقة ب�أغلبية 65 �صوتً� ومع�ر�صة 49 �صوتً�. 

 Shas وت�صكلت �حلكومة من �ئتالف من �أربعة �أحز�ب، هي: ك�دي� و�لعمل و�ص��ص

�أهمه�  وز�رة،   12 على  ك�دي�  ح�صل  حيث  وزير�ً،   25 من  وتكونت  و�ملتق�عدون، 

�لدف�ع،  �أهمه�  �صبع وز�ر�ت  �لعمل على  و�مل�لية، وح�صل  �لوزر�ء و�خل�رجية  رئ��صة 

.
62

و�صغل �ص��ص �أربع وز�ر�ت، بينم� �صغل �ملتق�عدون مقعدين وز�ريني

ومل ت�صتمر �حلكومة على ح�له�، فقد ��صطر وزير �لعدل ح�ييم ر�مون �إىل �ل�صتق�لة 

 Yisrael Beitenu ”�يف 2006/8/22 ب�صبب تهم �لف�ص�د؛ و�ن�صم حزب “�إ�رش�ئيل بيتن
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لرئي�ص  ن�ئبً�   Avigdor Liberman ليربم�ن  �أفيجدور  رئي�صه  نينِّ  وعمُ �حلكومة،  �إىل 

.
�حلكومة ووزير�ً لل�صوؤون �ل�صرت�تيجية يف 632006/10/30

2. دور كادميا يف احلياة ال�شيا�شية االإ�شرائيلية خالل رئا�شة 

اأوملرت:

لبنان وتداعياتها )تقرير فينوغراد(: اأ. احلرب على 

�صّنت “�إ�رش�ئيل” يف 2006/7/12 حربً� �ص�ملًة على حزب �هلل ولبن�ن. وقد �ختلفت 

هذه �حلرب عن كل حروب “�إ�رش�ئيل” �ل�ص�بقة من زو�ي� عديدة، مثل: �لأهد�ف �لتي 

�حلرب،  ��صتغرقته�  �لتي  �لزمنية  و�لفرتة  و�جهته،  �لذي  �خل�صم  وطبيعة  �إليه�،  �صعت 

�ص�ع�ت  فقبل  ودوليً�.  و�إقليميً�  حمليً�  عليه�  ترتبت  �لتي  و�لتد�عي�ت  �لنت�ئج  وكذلك 

قليلة من �صّن �لعدو�ن على لبن�ن، ق�م حزب �هلل بعملية ع�صكرية نوعية �أ�صفرت عن قتل 

ثم�نية جنود �إ�رش�ئيليني وجرح 18 �آخرين و�أ�رش �ثنني؛ �أعلن عقبه� �أن �لهدف �لأ�ص��صي 

�ل�صجون  يف  حمتجزين  لبن�نيني  ب�أ�رشى  ملب�دلتهم  �جلنود  من  عدد  �أكرب  �أ�رش  ك�ن  منه� 

�لإ�رش�ئيلية، وذلك عرب مف�و�ص�ت غري مب��رشة.

�ل�صي��صي  �جل�نب  �إخف�ق�ت يف  من  تاله�  وم�  لبن�ن  �صّد  �حلرب  نت�ئج  و�أ�صفرت 

�ل�صي��صي  لالأد�ء  �ل�ص�ملة  �ملر�جعة  �إىل  �لدعو�ت  ظهور  �إىل  �لإ�رش�ئيلي  و�لع�صكري 

على  ق�درة  قوية  �صي��صية  قي�دة  وجود  غي�ب  �حلرب  تلك  و�أظهرت  و�لع�صكري، 

�تخ�ذ قر�ر�ت مهمة، وتز�يد �لإقر�ر بعدم �إمك�نية حتقيق �لأمن لـ“�إ�رش�ئيل” من خالل 

.
64

�لعتم�د على �لقدر�ت �لع�صكرية لوحده�

ويف ظل تز�يد �ل�صغوط �ل�صعبية �صّد �حلكومة �لتي يقوده� حزب ك�دي�، وعدم كف�ءته� 

يف �إد�رة �ملعركة �صكلت جلنة لتق�صي �حلق�ئق برئ��صة �لق��صي �ملتق�عد �إلي�هو فينوغر�د 

 ،Yehezkel Dror و�صمت كل من �لربوف�صور يحقئيل درور ،Eliyahu Winograd

 Haim ن�دل  ح�ييم  �حتي�ط  و�جلرن�ل   ،Ruth Gabizon غ�بيزون  روث  و�لربوف�صورة 

.
65Menachem Einan و�جلرن�ل �حتي�ط من�حيم عين�ن ،Nadel
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وج�ء يف تقرير جلنة فينوغر�د �ملكلفة ب�لتحقيق يف �إخف�ق�ت حرب متوز/ يوليو يف 

لبن�ن �صنة 2006 ب�أن هن�ك ثالثة �أ�صخ��ص ك�نت �إ�صه�م�تهم يف �لقر�ر�ت ح��صمة، وهم 

Amir Peretz، ورئي�ص  �لدف�ع عمري بريت�ص  �أوملرت، ووزير  �إيهود  رئي�ص �حلكومة 

�لأرك�ن �مل�صتقيل د�ن ح�لوت�ص Dan Halutz. وج�ء يف �لتقرير �أن �لثالثة م�صوؤولون 

عن �لإخف�ق�ت و�لأخط�ء، وكذلك عن �لإجن�ز�ت �لتي �أ�صفرت عنه�، و�أن �مل�صوؤولية 

�لأ�ص��صية لالإ�صالح تقع على هوؤلء �لثالثة �أي�صً�، وقد �صخ�ص �لتقرير �إخف�ق�ت �لثالثة 

.
66

كل يف جم�ل عمله على حدٍّ �صو�ء

�أد�ر عملية �صنع �لقر�ر لكنه، مل يوِل �لوزن �لك�يف  1. رئي�ص �لوزر�ء: هو �لذي 

لطبيعة �لقر�ر�ت �لتي �تخذه�، وهي قر�ر�ت ذ�ت ت�أثري�ت بعيدة �ملدى. وذلك 

و�نتق�ده�،  �جلي�ص  تقدير�ت  مو�جهة  على  قدرته  لقلة خربته، وحمدودية  نظر�ً 

غ�ي�ت  حتقيق  وبني  �لع�صكرية  �لقوة  ت�صغيل  بني  ب�ل�صلة  �لعميقة  معرفته  وقلة 

�صي��صية، كم� �أنه يفتقر للط�قم �ل�صخ�صي �لق�در على تقدمي �مل�صورة. 

2. وزير �لدف�ع: مل يكن لدى وزير �لدف�ع �صوى �طالع ع�م و�أويل على نط�ق 

يف  و�ل�صي��صية  �لع�صكرية  �لعتب�ر�ت  مو�زنة  معنى  وعلى  وز�رته  �خت�ص��ص 

م�صتقلة يف  مو�قف  لبلورة  وك�فيه  و��صعة  معرفة  لديه  تكن  ومل  حرب كربى، 

�أ�ص�ليب حت�صن من قدرته على �لإد�رة  �أنه مل يتبع  مو��صيع مركزية مهمة. كم� 

و�ملر�قبة، ومل يقم ب�إجر�ء م�ص�ور�ت لتحقيق هذ� �لهدف. وكذلك، ك�ن دور 

وزير �لدف�ع حم�صور�ً ب�لق�ص�ي� �لتكتيكية و�ملو�صعية، ومل يكن له وزن فعلي يف 

�لقر�ر�ت �ل�صرت�تيجية.

3. رئي�ص �لأرك�ن: ك�نت تو�صي�ته مركزية، وهو �لذي �أد�ر جميع عملي�ت �جلي�ص 

مب��رشة، لكنه مل يجِر نق��صً� د�خليً� يف �جلي�ص حول �ملخطط �ل�صرت�تيجي للعملية 

�لع�صكرية، وهو �لذي �أقنع رئي�ص �حلكومة ووزير �لدف�ع بقدر�ت �جلي�ص على 

تنفيذ �لهجوم. 
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�أوملرت  حكومة  �إىل  و�مل�صوؤولية  ب�لتق�صري  �لته�م  فينوغر�د  جلنة  تقرير  ووجه 

ب�لإ�ص�فة �إىل وزير �لدف�ع ورئي�ص �لأرك�ن و�إىل �لقي�د�ت �لإ�رش�ئيلية �ل�ص�بقة ب�عتب�ره� 

�لإ�رش�ئيلية  �لفعل  ردود  لكن  �مل��صية،  �ل�صنو�ت  عرب  �ملرت�كمة  �مل�صكالت  تع�لج  مل 

�لتي �أعقبت �صدور تقرير �للجنة �ن�صبت على �نتق�د�ت وجهت �إىل رئي�ص �حلكومة 

ب�عتب�ره �مل�صوؤول �لرئي�صي عن �لف�صل وط�لبوه ب�ل�صتق�لة. وك�نت كثري من �لنتق�د�ت 

وذلك  ��صتق�لته،  بتقدمي  �ص�رع  �لذي  ح�لوت�ص،  د�ن  �لأرك�ن  رئي�ص  �إىل  وجهت  قد 

بني  �ملتو�زنة  غري  �لعالقة  خالل  من  �لإ�رش�ئيلي  �لنظ�م  يف  �خللل  جم�لت  �أكرب  ليظهر 

�لقي�دة �ل�صي��صية و�لع�صكرية.

�إد�رة  طريقة  ب�ص�أن  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومية  �لتحقيق  للجنة  �لنه�ئي  �لتقرير  وك�صف 

�حلرب، وجود �إخف�ق�ت خطرية، وف�صل يف طريقة �تخ�ذ �لقر�ر�ت على �مل�صتويني؛ 

ط�لب  فقد  �أوملرت،  �صعبية  على  �صلبً�  �نعك�ص  �لذي  �لأمر   .
67

و�ل�صي��صي �لع�صكري 

جريدة  نت�ئجه  ن�رشت  ��صتطالع  يف  ب�ل�صتق�لة،  �أوملرت  �لإ�رش�ئيليني  من   %63

. كم� ر�أت 
68

يديعوت �أحرونوت يف 2006/8/25، لف�صله يف قي�دة �حلرب على لبن�ن

ت�صيبي ليفني، وزيرة �خل�رجية ون�ئبة رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي، �أنه ينبغي على �أوملرت 

.
69

�أن ي�صتقيل من من�صبه، �إل �أنه رف�ص ذلك

من  تخلو  �لوز�رية  �حلق�ئب  ف�أبرز  �أوملرت،  حكومة  يف  �خللل  �حلرب  �أظهرت 

وتوىل  ب�لأ�ص��ص.  مدنيون  توله�  و�لدف�ع  و�خل�رجية  �لوزر�ء  فرئ��صة  �جلرن�لت، 

�جلرن�لت حق�ئب ث�نوية، حيت توىل �ص�وؤول موف�ز وز�رة �ملو��صالت، وبني�مني بن 

�إليعزر وز�رة �لبنى �لتحتّية.

ونتيجة لهذ� �لإخف�ق يف قي�دة �حلرب على لبن�ن �صعفت �صعبية حكومة �أوملرت، 

وت�ص�عدت حدة �لنتق�د�ت للحكومة و�أد�ئه�، وت�ص�عدت �صعبية �لتي�ر�ت �ليمينية. 

د�ح�ف  ومعهد  �أحرونوت  يديعوت  جريدة  من  كل  �أجر�ه  للر�أي  ��صتطالع  و�أظهر 

Dahaf Institute �أن 27% من �لإ�رش�ئيليني يرون �أن زعيم �لليكود نتني�هو هو �لأن�صب 
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لرئ��صة �حلكومة، يليه ليربم�ن زعيم “�إ�رش�ئيل بيتن�” بن�صبة 15%، ومل يح�صل �أوملرت 

�لأول/  ت�رشين  من  �لأول  �لن�صف  يف  �لر�أي  ��صتطالع�ت  و�أ�ص�رت   .
70%7 على  �إل 

�أكتوبر 2006 �إىل �أنه لو �أجريت �لنتخ�ب�ت يف ذلك �لوقت ف�إن �لليكود �صيح�صل على 

.
71ً

22 مقعد�ً، و“�إ�رش�ئيل بيتن�” على 20 مقعد�ً، ولكل من ك�دي� و�لعمل 15 مقعد�

وب�لرغم من ذلك فقد عمل �أوملرت منذ تويل �حلكومة على حتقيق ��صتقر�ر �ملوؤ�ص�صة 

�حلكومية، وذلك من خالل زي�دة �لتع�ون بني �رشك�ئه يف �لئتالف �حلكومي، خ��صة 

حزب �لعمل، على ح�ص�ب �لهتم�م ب�لربن�مج �ل�صي��صي، وعلى �لرغم من تر�جع دعم 

�جلمهور �لإ�رش�ئيلي للحكومة. ولكن بق�ء هذه �حلكومة ظّل معتمد�ً على جمموعة من 

:
72

�ملحدد�ت منه�

1. بق�ء حزب �لعمل �صمن �لئتالف �حلكومي، مع وجود �إيهود ب�ر�ك يف من�صب 

وزير �لدف�ع؛ مم� يعزز موقف �حلكومة يف �ملج�لت �لأمنية و�لع�صكرية، ويقلل 

من �أخط�ر �نتق�د�ت جلنة فينوغر�د لأد�ء �حلكومة �ل�ص�بقة، ويثل غط�ًء للحكومة 

يف هذه �ملج�لت.

2. �حلّد من ت�ص�عد تطلع�ت �إيهود ب�ر�ك، نحو دخول �ملن�ف�صة مع كل من �أوملرت 

وبني�مني نتني�هو لرئ��صة �حلكومة، بعد تز�يد ر�صيد ب�ر�ك يف ��صتطالع�ت �لر�أي 

خالل  من  حكومته،  تركيبة  على  تعديالت  �إجر�ء  �أوملرت  ح�ول  وقد  �لع�م. 

رئي�صً�  ب�ر�ك  �نتخ�ب  يف  �ملتمثلة  �ل�صي��صية  �ل�ص�حة  على  �لتطور�ت  ��صتيع�ب 

حلزب �لعمل يف 2007/6/12، وكذلك �نتخ�ب �صمعون برييز رئي�صً� للدولة. 

على  يعمل  �صوف  �لدف�ع  وز�رة  ب�ر�ك  تويل  ب�أن  �ملحللني  من  كثري  ر�أى  وقد 

حت�صني �أد�ء �حلكومة يف جم�ل �لقر�ر�ت، �خل��صة ب�حلرب و�ل�صالم مق�رنة ب�صلفه 

عمري بريت�ص، �لذي يفتقد للخربة يف هذ� �ملج�ل.

عملية  يف  �صوط  قطع  �إمك�نية  ومدى  �ص�رون،  �إرث  من  �أوملرت  حَتّرر  مدى   .3

�ل�صالم، دون تقدمي تن�زلت جوهرية.
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وقد متكنت حكومة �أوملرت من �لبق�ء يف موقعه�، لأن �لأحز�ب �لأخرى �مل�ص�ركة 

�حلكومة؛  ب�إ�صق�ط  معنية  تكن  مل  و�ص��ص،  و�ملتق�عدين  �لعمل  وحتديد�ً  �حلكومة،  يف 

وذلك لأن �ملوؤ�رش�ت لأي �نتخ�ب�ت مبكرة مل تكن ت�صمن له� حت�صنً� يف قوته� د�خل 

11 مقعد�ً يف �لكني�صت، و�لذي �ن�صم  بيتن�”، و�لذي يلك  “�إ�رش�ئيل  �أم�  �لكني�صت. 

طو�ل  م�صتقر�ً  موقفه  يكن  فلم   ،2006 �أكتوبر  �لأول/  ت�رشين  �أو�خر  يف  للحكومة 

�صنة 2007. وقد ت�أكد ذلك يف 2008/1/16 عندم� �ن�صحب من �حلكومة، �حتج�جً� 

د�خل  مقعد�ً   67 ب�أغلبية  �أن �حلكومة ظلت حتتفظ  �لت�صوية، غري  م�ص�ر م�رشوع  على 

.
73

�لكني�صت

ب. موؤمتر اأنابولي�س وملف الت�شوية ال�شيا�شية:

منذ �لبد�ية ث�ر جدل وريبة يف “�إ�رش�ئيل” حول �لهدف من ور�ء طرح فكرة “موؤمتر 

�أن�بولي�ص �لدويل لل�صالم” Annapolis Peace Conference، وك�ن �لر�أي �ل�ص�ئد هو 

�إىل دعم  �لأ�ص��ص  �إمن� ك�نت تهدف يف  �لأمريكية  �لإد�رة  قبل  للموؤمتر من  �لدعوة  �أن 

موقف �لرئي�ص جورج بو�ص و�إد�رته �مل�أزومة، و�أن �جل�نب �لأمريكي ر�أى يف �ملوؤمتر 

فر�صة ل�صتثم�ر وتكري�ص �لنق�ص�م �لفل�صطيني بعد �صيطرة حم��ص على قط�ع غزة يف 

منت�صف �صنة 2007.

وعمدت حكومة �أوملرت �إىل �لإعالن عن ��صتعد�ده� للم�ص�ركة يف �ملوؤمتر م� د�م 

�ملوؤمتر لن ينظر يف ق�ص�ي� �لو�صع �لنه�ئي، و�صعت حكومة �أوملرت �إىل تقلي�ص �صقف 

قبل  �لإ�رش�ئيليني  للم�صوؤولني  �لت�رشيح�ت  �أ�ص�رت معظم  �ملوؤمتر، حيث  �لتوقع�ت من 

�ملوؤمتر �إىل �أنه جمرد لق�ء �أو �جتم�ع. وح�ولت “�إ�رش�ئيل” ��صتب�ق عقد �ملوؤمتر من خالل 

مترير م�رشوع ق�نون يف �لكني�صت ي�صرتط �أغلبية ثلثي �لأع�ص�ء يف �لكني�صت قبل �إجر�ء 

�أي تعديالت على و�صع �لقد�ص، يف حم�ولة لو�صع عقبة �أم�م �أي تن�زلت بخ�صو�ص 

.
74

�لقد�ص لإحر�ج �ملوقف �لأمريكي
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ع�مة  عالق�ت  حملة  �إىل  حتويله  يف  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  جنحت  �ملوؤمتر  �أثن�ء  ويف 

لدى  �لثقة  ف�قدة  �لإ�رش�ئيلية  وللقي�د�ت  �ملتج�ن�صة،  وغري  �ملفككة  للحكومة  ب�لن�صبة 

�لر�أي �لع�م �لإ�رش�ئيلي. وقد جنحت “�إ�رش�ئيل” يف جعل خريطة �لطريق هي �ملرجعية 

�لرئي�صية للموؤمتر، وجت�هل �ملب�درة �لعربية. 

موؤمتر  يف  للم�ص�ركني  �لدعو�ت   2007/11/20 يف  وجه  قد  بو�ص  �لرئي�ص  وك�ن 

�لوزر�ء  ورئي�ص  عب��ص  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ر�أ�صهم  وعلى  �أن�بولي�ص، 

. و�فتتح بو�ص �ملوؤمتر يف 2007/11/27 يف مدينة �أن�بولي�ص، 
75

�لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت

 .
76

مب�ص�ركة 52 دولة ومنظمة

ب�لدخول يف مف�و�ص�ت متو��صلة  �أن�بولي�ص،  �أوملرت يف كلمته يف موؤمتر  وتعهد 

مع �لفل�صطينيني يف جميع �لق�ص�ي� �جلوهرية ق�ئاًل: “نحن م�صتعدون لت�صوية موؤملة مليئة 

ب�ملخ�طر من �أجل حتقيق تطلع�ت �ل�صالم. �صتكون �ملف�و�ص�ت ثن�ئية مب��رشة متو��صلة 

وم�صتمرة يف م�صعى لإكم�له� خالل �لع�م 2008. و�أعتقد �أنن� �صنتمكن من �لو�صول 

�إىل �تف�ق يحقق روؤية �لرئي�ص بو�ص: دولت�ن ل�صعبني”. ودع� �لدول �لعربية �إىل تطبيع 

عالق�ته� مع “�إ�رش�ئيل”، موؤكد�ً على �أنه ج�ء �إىل �ملوؤمتر ني�بة عن �لإ�رش�ئيليني لـ“مّد يده 

. وملّح �أوملرت �إىل �أن �جلدول �لزمني قد ل يكون ق�طعً� مثلم� ي�أمل 
ب�ل�صالم للعرب”77

.
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بو�ص

�للق�ء�ت  من  �لرغم  على  �ل�صالم،  مبف�و�ص�ت  يلتزمو�  مل  �أوملرت وحكومته  لكن 

�لكثرية �لتي مّت عقده� مع �لفل�صطينيني، غري �أن �ل�صمة �لب�رزة لهذه �ملف�و�ص�ت ك�نت 

توقفت، ول  �لعتق�لت  توقف، ول  �ل�صتيط�ن  فال  و�لت�صويف؛  و�لت�أجيل  �ملم�طلة 

“�إ�رش�ئيل”  بني  �لأمني  �لتن�صيق  من  �لرغم  على  توقفت،  و�لجتي�ح�ت  �لعتد�ء�ت 

“�إ�رش�ئيل” �أكرث من عدو�ن على  �لفل�صطينية. وعالوًة على ذلك فقد �صنت  و�ل�صلطة 

قط�ع غزة، ك�ن �آخره �لعدو�ن �لذي �صنته �أو�خر �صنة 2008.

�لفل�صطينيني،  مع  �لت�صوية  ملف  �إد�رة  يف  �أوملرت  حكومة  �إخف�ق  �أ�ص�ف  ولقد 

حلقة �أخرى من حلق�ت �لإخف�ق�ت �لتي ع�صفت بحكومة �أوملرت.
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ج. اال�شتيطان والقد�س:

�لطريق،  �ل�صالم وخريطة  بعملية  �لتز�مه�  �أوملرت  �إعالن حكومة  �لرغم من  على 

�لتي تن�ّص على وقف �ل�صتيط�ن، فقد ك�صفت “حركة �ل�صالم �لآن” �لإ�رش�ئيلية، يف 

�رتفعت  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �مل�صتوطن�ت يف  بن�ء  �أن�صطة  �أن  �ل�صتيط�ن،  تقرير عن 

2007. وق�ل �لتقرير �إن عدد �ملب�ين �لتي �صيدت  ب�صنة  �صنة 2008 بن�صبة 60% مق�رنة 

يف �مل�صتوطن�ت خالل �صنة 2008 بلغ 1,257 مبنى، بينه� 748 مبنى ث�بتً�، و509 مب�ٍن 

.Caravans )متنقلة )كرف�ن

�ص��صعة  بن�ء و��صعة، وم�ص�درة م�ص�ح�ت  وو��صلت �حلكومة �لإ�رش�ئيلية عملي�ت 

من �لأر��صي، حتت عدة م�صمي�ت، ونقله� �إىل م� ي�صمى “ملكية �لدولة”. وب�ص�أن م� 

ي�صمى ب�لبوؤر �ل�صتيط�نية، �أي تلك �لتي مل حتَظ على ترخي�ص �لإد�رة �ملدنية لالحتالل 

�لإ�رش�ئيلي، وح�صل �صك�نه� على دعم وت�صهيالت، ف�أكد �لتقرير �أنه مل يتّم �إخالء �أي 

�لبوؤر  هذه  من  م�ئة  من  �أكرث  ف�إن  ذلك  من  و�أكرث  بل   ،2008 �صنة  ��صتيط�نية يف  بوؤرة 

بوؤرة  ف�إن  �ملث�ل  �صبيل  فعلى  �مل��صي،  �لع�م  يف  مب�نيه�  عدد  ت�ص�عف  قد  �ل�صتيط�نية 

�لتي تعهدت �حلكومة للمحكمة �لعلي� ب�إخالئه�، �صهدت �أعم�ل تو�صيع  “ميغرون”، 
وبن�ء مب�ٍن جديدة، و�لأمر ي�صري �إىل �أن ذلك دفع �مل�صتوطنني �إىل تعزيزه�.

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لد�ئم  �ل�صالم  مف�و�ص�ت  خالل  �أنه  �لتقرير  ويك�صف 

�ن�صغل �لكثري من �لإ�رش�ئيليني يف تو�صيع �ل�صتيط�ن يف �ل�صفة �لغربية. وقد �رتفع حجم 

�لبن�ء يف �مل�صتوطن�ت خالل �صنة 2008 بن�صبة 60% عنه� يف �ل�صنة �ل�ص�بقة. ق�صم منه 

�أو يف و�صع غ�صت �حلكومة  بن�ء ع�صو�ئي نفذه �مل�صتوطنون من ور�ء ظهر �حلكومة 

�لطرف عنه، وق�صم نفذته �حلكومة نف�صه�. و�ت�صح فيم� بعد �أن هذه �لأرق�م ل ت�صمل 

�ملحتلة. ففي هذه �ملدينة مّت بن�ء 1,184 وحدة �صكنية يف �صنة  �ل�رشقية  �لقد�ص  �لبن�ء يف 

2008، مق�بل 793 وحدة يف �صنة 2007 �أي بزي�دة 49%. و�لالفت للنظر �أن عرو�ص 

�لبن�ء يف �لقد�ص �ل�رشقية �صنة 2007، متت ب�لأ�ص��ص بعد موؤمتر �أن�بولي�ص. فقد ك�ن عدد 
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�لعرو�ص قبل موؤمتر “�أن�بولي�ص” )ت�رشين �لث�ين/ نوفمرب 2007( فقط 46 وحدة �صكنية، 

.
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رح 747 عر�صً� للبن�ء �ل�صتيط�ين يف �ملدينة ولكن يف �ل�صهر �لأخري من �ل�صنة طمُ

�أوملرت  للتز�م�ت  خالفً�  �أنه   2008 �صنة  خالل  �أكدت  �صحفية  تق�رير  وك�نت 

�أكرب  �صهدت  �صنو�ت  ثالث  �متدت  �لتي  فرتة حكمه  ف�إن  �ل�صتيط�ين  �لن�ص�ط  بوقف 

حملة ��صتيط�ن. و�أكد تقرير �صحفي ن�رشته جريدة مع�ريف �لإ�رش�ئيلية �أنه على �لرغم 

�ليهودية يف  �لبن�ء يف �مل�صتوطن�ت  “�أن�بولي�ص”، عدم  �أوملرت، ع�صية موؤمتر  �لتز�م  من 

�ل�صفة �لغربية، �ن�صم 15 �ألف م�صتوطن جديد �صنة 2008 �إىل مئ�ت �آلف �مل�صتوطنني 

بنح��ص   1967 �أر��صي  يف  �ليهودية  �مل�صتوطن�ت  جمل�ص  مدير  و�عرتف  �ل�صفة.  يف 

فلر�صط�ين Pinchas Wallerstein بزي�دة عدد �مل�صتوطنني، حيث ق�ل: “جنحن� يف �أن 

نبني يف فرتة حكم �أوملرت ل �أقل مم� بنين� يف فرت�ت حكوم�ت �أخرى. وخالل هذه 

.
�لفرتة، ز�د عدد �مل�صتوطنني بـ 50 �ألفً�، مّت �إ�صك�نهم يف �آلف �لكرف�ن�ت”80

وك�صف تقرير للبنك �لدويل، �صدر يف 2009/4/25، �أن “�إ�رش�ئيل” �ص�عفت يف 

�صنة 2008 ثم�ين مر�ت عدد عط�ء�ت �لبن�ء يف �مل�صتوطن�ت �ملنت�رشة يف �ل�صفة �لغربية، 

كم� �ص�عفت عدد �لأبنية �جلديدة �لتي �أقيمت يف هذه �مل�صتوطن�ت. وج�ء يف �لتقرير 

يف  �ل�صفة  يف  �ملنت�رشة  �مل�صتوطن�ت  يف  جديد�ً  بن�ء�ً   1,518 �أق�مت  “�إ�رش�ئيل”  �أن 

�أورد �لبنك �لدويل يف تقريره  2007. كم�  860 بن�ء�ً يف �صنة  2008، مق�رنًة مع  �صنة 

من�ذج من قر�ر�ت �لتو�صع �ل�صتيط�ين �لتي �تخذته� �حلكومة �لإ�رش�ئيلية ل�صنة 2009، 

منه� قر�ر �صدر يف �صب�ط/ فرب�ير “يق�صي ب�إق�مة 1,400 وحدة �صكنية جديدة يف �إحدى 

.
�مل�صتوطن�ت، وتطوير 130 هكت�ر�ً من �لأر��صي يف م�صتوطنة �أخرى”81

د. فوز حما�س يف االنتخابات الت�شريعية و�شيطرتها على قطاع غزة:

تز�من فوز حركة حم��ص يف �لنتخ�ب�ت �لت�رشيعية �لفل�صطينية يف 2006/1/25، مع 

�إجن�ز �لأحز�ب �لإ�رش�ئيلية �لكربى، �ملتن�ف�صة على تويل �حلكم يف �نتخ�ب�ت �لكني�صت 
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لالنتخ�ب�ت  �لنت�ئج  ظهور  بدء  ومع  عنه�.  و�لإعالن  �ل�صي��صية  بر�جمه�  ع�رش،  �ل�ص�بع 

ج�نب  �لتز�م  �أوملرت  �إيهود  ب�لوك�لة  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  �خت�ر  �لفل�صطينية 

�ل�صمت، وفقط يف �ل�ص�ع�ت �لأخرية من م�ص�ء يوم �صدور �لنت�ئج �أ�صدرت �حلكومة 

�لعرت�ف  وهي:  حم��ص،  حركة  مع  م�صتقبلي  تع�مل  لأي  �رشوطً�  فيه  و�صعت  بي�نً� 

بـ“�إ�رش�ئيل”، و�صطب �لبند يف ميث�ق �حلركة �لد�عي �إىل �إب�دة “�إ�رش�ئيل”، ونزع �صالح 

�ل�صي��صيني  بني  �نتق�د�ت  حملة  و�جه  كهذ�  بي�ن  �إ�صد�ر  يف  �لت�أخر  ولكن  �حلركة، 

وو�ص�ئل �لإعالم، وج�ء يف �لتحليالت �أنه للمّرة �لأوىل يت�أخر ديو�ن رئ��صة �حلكومة 

يف �لتعقيب على تطور �صي��صي بهذ� �مل�صتوى بهذ� �لقدر من �ل�ص�ع�ت.

�أنه  ب�دع�ء  لأوملرت  �إيج�بية  كنقطة  لحقً�  جل  �صمُ �ملوقف  �إ�صد�ر  يف  �لت�أخر  لكن 

يتجنب �لت�رشع يف �إ�صد�ر موقف قد ي�صطر للرت�جع عنه لحقً� من جهة، ومن جهة 

�أخرى ف�إن �أوملرت حر�ص على �إن�ص�ء مظلة دولية للموقف �لإ�رش�ئيلي. كم� �أن ت�ص�رع 

ردود �لفعل يف �لأو�ص�ط �لدولية �ملوؤيدة نوعً� م� للموقف �لإ�رش�ئيلي، �ص�عد �أوملرت 

�لإ�رش�ئيلي.  �ل�ص�رع  نظر  وجهة  من  “�مل�صوؤول”  ب�ملوقف  �لظهور  يف  �أخرى  مّرة 

وعمليً�، ف�إن موقف حزب ك�دي� من فوز حركة حم��ص �نعك�ص يف �ملو�قف �لر�صمية 

�ل�ص�درة عن �حلكومة، وهو �أي�صً� م� �ص�عد �أوملرت على تخطي حقل �ألغ�م �آخر، يف 

.
82

حملته �لنتخ�بية

و�رّشح رئي�ص جه�ز �لأمن �لع�م �لإ�رش�ئيلي )�ل�ص�ب�ك( �ل�ص�بق، و�أحد �أبرز �ملر�صحني 

يف ق�ئمة ك�دي�، لنتخ�ب�ت �لكني�صت �ل�ص�بع ع�رش، �آيف ديخرت ب�أن “�إ�رش�ئيل �صت�صطر 

�إىل حتديد �صكل �لت�ص�لت، يف ح�ل ثب�ته�، مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف عهد حم��ص”. 

و�صّدد ديخرت على �لنق�ط �لثالثة �لتي حّدده� �أوملرت، من �أجل �إد�رة �ملف�و�ص�ت مع 

�لأ�صلحة،  من  �لفل�صطينية  �لتنظيم�ت  كل  وجتريد  �لعملي�ت،  “�إنه�ء  وهي:  حم��ص 

و�لعرت�ف ب�لتف�قي�ت �لتي وّقع عليه� �لفل�صطينيون من �أو�صلو حتى خريطة �لطريق 

.
و�إلغ�ء وثيقة حم��ص”83
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حم��ص  حركة  فوز  �أعق�ب  يف  غزة  قط�ع  على  ح�ص�ره�  “�إ�رش�ئيل”  و�صّددت 

للحكومة  وت�صكيله�   ،2006/1/25 يف  �لث�نية  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  يف 

�إىل  �لر�مية  �رشوطه�  حول  �لدويل  �لت�أييد  ح�صد  من  متكنت  كم�  �لع��رشة،  �لفل�صطينية 

�إخ�ص�ع حركة حم��ص. و��صتمر �حل�ص�ر �لإ�رش�ئيلي و�لدويل للقط�ع، على �لرغم من 

�لفل�صطينية، و�إعالن �حلكومة �حرت�مه� لالتف�قي�ت  �لوطنية  �لوحدة  ت�صكيل حكومة 

�لتي وقعته� منظمة �لتحرير �لفل�صطينية مع “�إ�رش�ئيل”، وعلى �لرغم من �صدور قر�ر 

عن وزر�ء �خل�رجية �لعرب برفع �حل�ص�ر �إل �أن �صيئً� من ذلك مل ينفذ.

وبعد �صيطرة حركة حم��ص على قط�ع غزة يف 2007/6/15، �صددت “�إ�رش�ئيل” 

مع�ديً�”،  “كي�نً�  غزة  و�أعلنت  �لقط�ع،  على  و�جلوي  و�لربي  �لبحري  ح�ص�ره� 

من  �خلروج  �أو  �لدخول  من  غزة  �أه�يل  ومنعت  للقط�ع،  �حلدودية  �ملع�بر  و�أغلقت 

ي�صد رمق �صك�ن غزة، وهددت  �إل م�  �لقط�ع  �إىل  �لب�ص�ئع  �لقط�ع، ومنعت دخول 

.
84

بقطع �لوقود عن قط�ع غزة

�ملع�بر”  بـ“�إقف�ل كل  ب�ر�ك يف 2008/1/18  �إيهود  �لإ�رش�ئيلي  �لدف�ع  و�أمر وزير 

يف  �لقط�ع  عن  ك�مل  ب�صكل  �لوقود  “�إ�رش�ئيل”  قطعت  كم�   ،
85

غزة قط�ع  مع 

.2008/1/20

ويف 2008/6/19 و�فقت ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية بو�ص�طة م�رشية على �للتز�م 

مل  “�إ�رش�ئيل”  �أن  غري  �لإ�رش�ئيلي.  �جل�نب  مع  للتمديد  ق�بلة  �أ�صهر  �صتة  مدته�  بتهدئة 

تلتزم ب�رشوط �تف�ق �لتهدئة �ملعلنة؛ ومنه� فتح �ملع�بر، و��صتمرت يف �تب�ع �صي��صة �خلنق 

�لقت�ص�دي للقط�ع.

هـ. ا�شتقالة اأوملرت على خلفية ق�شايا الف�شاد:

د  ي�صدنِّ �لإ�رش�ئيلي  �لق�ص�ء  �لف�ص�د، مم� جعل  ب�لعديد من ق�ص�ي�  �أوملرت  ��صم  �رتبط 

�خلن�ق عليه، حيث ب�ت من �ل�صعب جد�ً ��صتمر�ره يف مم�ر�صة مه�مه كرئي�ص للوزر�ء، 



تقرير معلوم�ت

34

�إىل  �إ�ص�فة  ف�ص�د و�حتي�ل،  ق�ص�ي�  تورطه يف  ب�ص�أن  �أوملرت  �ل�صبه�ت حول  وتعززت 

. ومن هذه �لف�ص�ئح:
86

عملي�ت تزوير و�صوء �أم�نة

• ق�شية بنك لئومي: فتح �لتحقيق يف هذه �لق�صية يف �صهر ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2007، 
و�تمُِهم �أوملرت ب�لعمل على �لتالعب يف �رشوط عط�ء خ�صخ�صة بنك لئومي من 

 Frank Lowy لوؤي  فر�نك  �لأ�صرت�يل  �لأعم�ل  رجل  �صديقه،  م�ص�عدة  �أجل 

�لذي يعمل يف جم�ل �لعق�ر�ت، للفوز يف �لعط�ء، و�ل�صيطرة على “نو�ة �لتحكم” 

 . و�أو�صت �ل�رشطة ب�إغالق ملف �لتحقيق، غري �أن �لدع�ء �لع�م مل 
87

ببنك لئومي

.
88

يتخذ قر�ر�ً نه�ئيً� بهذ� �خل�صو�ص

كرميه: بد�أ �لتحقيق يف هذه �لق�صية يف �أيلول/ �صبتمرب  �شارع  يف  منزل  �رشاء  • ق�شية 
2007، و�تمُِهم �أوملرت ب�حل�صول على تخفي�ص�ت كبرية، بلغت 320 �ألف دولر، 

لدى �رش�ئه منزًل يف �لقد�ص، وذلك مق�بل تقدمي �متي�ز�ت للمق�ول �لذي ب�عه 

.
89

�ملنزل، م�صتغاًل بذلك موقعه كرئي�ص �ص�بق لبلدية �لقد�ص

�لأول/  ت�رشين  يف  �لق�صية  هذه  يف  �لتحقيق  بد�أ  والتجارة:  ال�شناعة  وزارة  ق�شية   •
�صلطة  ويف  �لوز�رة،  يف  �صي��صية  بتعيين�ت  �أوملرت  �تمُِهم  حيث   ،2007 �أكتوبر 

بتقدمي  �تمُِهم  كم�  �لوز�رة.  فيه�  يت�صلم  ك�ن  �لتي  �لفرتة  يف  �ل�صغرية،  �مل�ص�غل 

.
90Uriel Messer متي�ز�ت لزب�ئن �صديقه و�رشيكه �ل�ص�بق، �أوري مي�رش�

• ق�شية امللفات املالية: بد�أ �لتحقيق يف هذه �لق�صية يف �أي�ر/ م�يو 2008، و�تمُِهم �أوملرت 
يف �إط�ره� ب�حل�صول ب�صورة غري ق�نونية على 150 �ألف دولر، من �صديقه رجل 

�لأعم�ل �لأمريكي �ليهودي موري�ص ت�لن�صكي Morris Talansky، على فرت�ت 

متب�عدة �متدت لـ 15 ع�مً�، خ�ص�ص �أوملرت 68 �ألف دولر منه� لتمويل حملته 

�ألف   50 �أنه �قرت�ص م� جمموعه  �لنتخ�بية يف حزب �لليكود �صنة 2002. كم� 

. وعلى �لرغم من �أن �أوملرت �أكد 
91

دولر من ت�لن�صكي ومل يقم ب�صد�ده�
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)�ل�صيكل   
92

لنف�صه و�حدة”  “�أغورة  �لفرت�ت  من  فرتة  �أي  يف  ي�أخذ  مل  �أنه 

ه�آرت�ص يف  ن�رشته جريدة  للر�أي  ��صتطالعً�  �أن  �إل  �أغورة(،  م�ئة  من  يتكون 

�لذي  �مل�ل  �أن  ي�صدقون  ل  �لإ�رش�ئيليني  من   %70 �أن  �أظهر   2008/5/28

.
93

فقط �لنتخ�بية  للحمالت  ��صتخدم  �أوملرت  �أخذه 

�لق�صية يف حزير�ن/ يونيو  �لتحقيق يف هذه  للخارج: بد�أ  اجلوية  الرحالت  ق�شية   •
وتك�ليف  �جلوية  �لرحالت  بتمويل ع�رش�ت  �صي�قه�  �أوملرت يف  و�تمُِهم   ،2008

ح�ص�ب�ت  خالل  من  موؤ�ص�ص�ت،  عدة  من  ولع�ئلته  لنف�صه  �خل�رج  يف  �لبق�ء 

�أدلة ك�فية لإجر�ء لئحة �ته�م بحق  . لكن �لتحقيق�ت مل ت�صفر عن 
94

مزدوجة

.
95

�أوملرت

وخ�صع �أوملرت جلل�ص�ت ��صتجو�ب وحتقيق، على خلفية هذه �لق�ص�ي�، كم� �صنت 

�لإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  مك�تب  من  عدد�ً  �صملت  مد�هم�ت  حملة  �لإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة 

و�ص�درت عدد�ً من �لوث�ئق من مكتب رئي�ص بلدية �لقد�ص، �لتي رئ�صه� �أوملرت ملدة 

. و�أعلنت �ل�رشطة �لإ�رش�ئيلية �أنه� ��صتجوبت �أوملرت 15 مرة فيم� ن�صب 
96

ع�رش �صنو�ت

. 
97

�إليه من تهم يف ق�ص�ي� ف�ص�د

�لف�ص�د يف  2007/11/7، حول  �صديروت يف  موؤمتر  ن�رشه  للر�أي  ��صتطالع  وك�ن 

�لأكرث  هو  �أوملرت  �أن  يعتقدون  �مل�صتطلعني  من   %56 �أن  �إىل  �أ�ص�ر  �أوملرت،  حكومة 

ف�ص�د�ً يف �حلكومة، يليه وزير �مل�لية �ل�ص�بق ع�صو ك�دي� �أبر�ه�م هري�زشون �لذي ح�صل 

�أي�صً�،  ك�دي�  ع�صو  �حلكومة  رئي�ص  ب�أعم�ل  �لق�ئم  �حتل  55%، يف حني  ن�صبة  على 

ح�ييم ر�مون، ووزير م� ي�صمى بـ“�لتهديد�ت �ل�صرت�تيجية” �أفيجدور ليربم�ن �ملرتبة 

�مل�لية  ووزير  ب�ر�ك،  �إيهود  �لدف�ع  وزير  �لر�بع  �ملك�ن  و�حتل   ،%33 بن�صبة  �لث�لثة 

. كم� �أظهر ��صتطالع ن�رشت نت�ئجه 
روين ب�ر-�أون Ronnie Bar-on بن�صبة 98%29

جريدة يديعوت �أحرونوت يف 2008/8/1، �أن 69% من �لإ�رش�ئيليني يط�لبون �أوملرت 

.
99

ب�ل�صتق�لة ب�صبب �لق�ص�ي� �ملوجهة �صده
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و�أعلن �أوملرت ��صتق�لته يف 2008/9/21، بعدم� �أو�صت �ل�رشطة بتوجيه �لته�م �إليه 

يف ق�صيتي ف�ص�د من �أ�صل خم�ص ق�ص�ي�، يتّم �لتحقيق فيه� معه بتهم ف�ص�د مفرت�صة، 

و�لتج�رة  لل�صن�عة  ثم وزير�ً  �لقد�ص ومن  لبلدية  رئي�صً�  �رتكبه� عندم� ك�ن  �أنه  يمُعَتقد 

رئ��صة  �أوملرت من  ��صتق�لة  . وج�ءت 
1002003 �صنة  �ص�رون  �صكله�  �لتي  يف �حلكومة 

�حلكومة �لإ�رش�ئيلية بعد �أربعة �أي�م من تويل ت�صيبي ليفني وزيرة �خل�رجية زع�مة حزب 

.
101

ك�دي� يف �نتخ�ب�ت د�خلية
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ثالثًا: فرتة رئا�شة ليفني حلزب كادميا

1. االنتخابات التمهيدية يف كادميا:

يف  جرت  �لتي  ك�دي�،  حلزب  �لتمهيدية  �لنتخ�ب�ت  يف  �ملن�ف�صة  �نح�رشت 

ووزير  ليفني،  ت�صيبي  �خل�رجية  وزيرة  هم�؛  رئي�صني  متن�ف�صني  يف   ،2008/9/18

�ملو��صالت �ص�وؤول موف�ز. وقد تبنى �ملر�صح�ن )ليفني وموف�ز( ��صرت�تيجي�ت خمتلفة 

يف �إد�رة حملتهم� �لنتخ�بية. فركزت ليفني على نز�هته� وبعده� عن �صبه�ت �لف�ص�د 

لك�دي� حظوظً�  �صيمُوفر  للخ�رجية  من�صبه� كوزيرة  ب�أن  و�أّملت  �أوملرت.  على عك�ص 

ليفني مر�صحتهم على  �أن�ص�ر  �نتخ�ب�ت ع�مة مبكرة. وقدم  �إىل  �للجوء  �أكرب يف ح�ل 

�أنه� متثل بر�جم�تية �لو�صط �لإ�رش�ئيلي، مم� �صيمنح �حلزب �جلديد نوعً� من �حليوية. كم� 

عّولت ليفني على �أن جذوره� �لليكودية، �إىل ج�نب بر�جم�تيته�، �صيمنحه� �أ�صو�تً� 

من �ليمني و�لي�ص�ر على حدٍّ �صو�ء. ومق�بل ذلك رّكز موف�ز على م�ص�ألة �لأمن موؤكد�ً 

على كونه �ل�صخ�ص �لأمثل لقي�دة “�إ�رش�ئيل” على خلفية تقلده لوز�رة �لدف�ع ورئ��صة 

�إير�ن �لنووي، معتمد�ً على خربته يف هذ� �ملج�ل بو�صفه  �لأرك�ن. و�أكد على خطر 

�لولي�ت  �إجر�ء �لنتخ�ب�ت، م�صوؤوًل عن ملف �حلو�ر �ل�صرت�تيجي مع  ك�ن، وقت 

فقد  �لأ�ص��ص  �ص��ص، وعلى هذ�  ��صرت�تيجية مع  بعالق�ت  �ملتحدة. كم� �حتفظ موف�ز 

�أنه �ملر�صح �لأمثل لنيل دعم �حلزب �لأ�صويل للحف�ظ على �لئتالف  قدم نف�صه على 

�لق�ئم حتى �صنة 2010.

و�أ�صفرت هذه �لنتخ�ب�ت، وهي �لأوىل يف ت�ريخ �حلزب �لذي ت�أ�ص�ص قبل ثالث 

�لنقل  431 �صوتً� على من�ف�صه� �لأبرز وزير  ب�لزع�مة بف�رق  ليفني  �صنو�ت، عن فوز 

�صن�ديق  من  عدد  يف  ب�لتالعب  موف�ز  �أو�ص�ط  يف  �دع�ء�ت  و�صط  موف�ز،  �ص�وؤول 

�لقرت�ع. وح�صلت ليفني على 16,936 �صوتً� 43.1% مق�بل 16,505 �أ�صو�ت ملوف�ز 

8.5%، وح�صل  3,327 �صوتً�  �صيرتيت على  �لد�خلية مئري  فيم� ح�صل وزير   ،%42

وبلغت   .%6.5 �صوتً�   2,563 على  ديخرت  �آيف  �لد�خلي  �لأمن  وزير  �لر�بع  �ملتن�ف�ص 
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ن�صبة �لت�صويت 53.7% �أي 32,87 ع�صو�ً من �أ�صل 74 �ألفً� من �لأع�ص�ء �لر�صميني يف 

.
102

ك�دي�

2. م�شاعي ليفني لت�شكيل حكومة جديدة:

�لوزر�ء  رئي�ص  قدم  �لف�ص�د،  ق�ص�ي�  ب�صبب  �صده  ق�ص�ئية  �ته�م  لئحة  تقدمي  بعد 

 ،
�لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت ��صتق�لته للرئي�ص �لإ�رش�ئيلي �صمعون برييز يف 1032008/9/21

�لق�نون �لإ�رش�ئيلي  ليفني زع�مة حزب ك�دي�. وين�ّص  �أي�م من تويل  �أربعة  وذلك بعد 

على �أن ت�صعى ليفني �إىل ت�صكيل حكومة بديلة خالل 28 يومً� من يوم �نتخ�به�. ويف 

12 يومً� �أخرى. ويف ح�ل  �إىل  ح�ل عدم جن�حه�، ف�صيتّم منحه� فر�صة �أخرى ت�صل 

 90 بعد  جديدة  �نتخ�ب�ت  عن  يمُعَلن  �لبديلة،  �حلكومة  ت�صكل  يف  �أخرى  مرة  �لف�صل 

يومً�، يظّل خالله� �أوملرت رئي�صً� للحكومة بك�مل �ل�صالحي�ت. وعلى هذ� �لأ�ص��ص 

�أ�صند �صمعون برييز مهمة ت�صكيل �حلكومة �جلديدة �إىل ليفني، ومنحه� مهلة 30 يومً� 

.
104

ددت �أ�صبوع�ن بن�ًء على طلب ليفني ممُ

و�أو�صت  ع�صرية،  مف�و�ص�ت  بعد  �حلكومة  ت�صكيل  يف  ف�صلت  ليفني  �أن  �إل 

ج�ء  قر�ره�  �أن  ك�دي�  حزب  رئي�صة  و�أكدت  مبكرة.  ع�مة  �نتخ�ب�ت  �إىل  ب�لذه�ب 

�لدولة على  “م�صلحة  �إن  ف�و�صته�، وق�لت  �لتي  �لأحز�ب  �لر�صوخ لبتز�ز  لرف�صه� 

موعد  وتقدمي  �لبتز�ز  ��صتمر�ر  بني  قر�ر  �تخ�ذ   
ّ
علي تعني  وعندم�  �أولوي�تي،  ر�أ�ص 

لت �لنتخ�ب�ت”. ود�فعت ليفني عن جهوده� �لتي �نتهت ب�لإخف�ق  �لنتخ�ب�ت، ف�صّ

�أم�كن  �إىل  و�صلت  �لأمور  لكن  جهد�ً،  وبذلت  حكومة  ت�صكيل  “�أردت  ب�لقول 

جنونية، و�أن� لن �أ�صت�صلم لالبتز�ز”، و�أ�ص�فت “لن �أتعهد ب�صيء ي�صعل �ل�رشق �لأو�صط، 

 .
ولن �أخرق �ملو�زنة �لع�مة يف فرتة �أزمة �قت�ص�دية”105

2009/2/10 موعد�ً  ت�ريخ  �لإ�رش�ئيلية على  �لأحز�ب  �تفقت   2008/10/28 ويف 

خمتلف  روؤ�ص�ء  بني  م�ص�ور�ت  خالل  �ملوعد  وحدد  �ملبكرة،  �لت�رشيعية  لالنتخ�ب�ت 

.
106

�لكتل �لربمل�نية، ورئي�صة �لكني�صت د�لي� �يت�صيك
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3. العدوان على غزة:

يف  �لتهدئة  فرتة  �نته�ء  عقب  ك�دي�،  بقي�دة  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صددت 

2008/12/19، على �رشورة �صّن هجوم و��صع على قط�ع غزة بدعوى وقف �إطالق 

هددت  �إذ  �لقط�ع؛  حول  �لإ�رش�ئيلية  و�ملدن  �لبلد�ت  ب�جت�ه  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ 

ت�صيبي ليفني خالل زي�رته� مل�رش يف 2008/12/25، ب�إ�صك�ت �ل�صو�ريخ �لتي تطلقه� 

، و�أ�ص�فت ب�أن �ملوقف يف غزة �أ�صبح يثل عقبة يف طريق �إق�مة 
107

حم��ص من �لقط�ع

م�صكلة  لي�صت  غزة  قط�ع  على  حم��ص  “�صيطرة  �إن  وق�لت   .
108

�لفل�صطينية �لدولة 

لإ�رش�ئيل فقط، نحن نتفهم �حتي�ج�ت م�رش، ولكن م� نفعله هو تعبري عن �حتي�ج�ت 

.
�ملنطقة”109

�أم�م “�إ�رش�ئيل” �صّد  ود�فعت ليفني عن �لعدو�ن، معتربًة �أن �خلي�ر �لوحيد �ملت�ح 

حم��ص هو �خلي�ر �لع�صكري. وق�لت “علين� حم�ية مدنيين� من �لهجم�ت ب�لرّد ع�صكريً� 

على �لبنية �لتحتية يف غزة”. و�تهمت ليفني حم��ص ب�أنه� ت�صتغفل �ملدنيني يف �لأر��صي 

�لتي ت�صيطر عليه� “لأ�صب�ب دع�ئية”. و�صددت على �أنه “�إذ� �أ�صيب مدنيون ف�مل�صوؤولية 

. و�أ�ص�رت رئي�صة حزب ك�دي� �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” 
عن ذلك تقع على ع�تق حم��ص”110

م� تز�ل تف�صل حل �لدولتني، وتلتزم بعملية �ملف�و�ص�ت مع �ل�صلطة �لفل�صطينية �ل�رشعية 

 .
111

يف �لوقت �لذي جت�به فيه حركة حم��ص

مل  “�إ�رش�ئيل”  �إن   ،2008/12/29 يف  �جلزيرة  ف�ص�ئية  مع  مق�بلة  يف  ليفني  وق�لت 

ته�جم غزة ب�لني�بة �أو بطلب من �أي طرف �إقليمي �أو دويل، لكنه� �عتربت �أن �لهجوم 

على �لقط�ع يحقق م� �صمته م�صلحة �لع�مل �حلر، و�عتربته رد�ً “طبيعيً�” على هجم�ت 

حم��ص على �لبلد�ت و�ملدن �لإ�رش�ئيلية �ملحيطة بقط�ع غزة. وعددت ليفني �ل�رشوط 

�لإ�رش�ئيلية لوقف �لعملي�ت �لع�صكرية �صّد غزة؛ ومنه�: �أن تكّف حم��ص عن مه�جمة 

�لبلد�ت �لإ�رش�ئيلية �ملت�خمة لغزة، و�أن تتوقف عن تهريب �لأ�صلحة �إىل د�خل �لقط�ع، 

و�أن تفرج عن �جلندي �لإ�رش�ئيلي �لأ�صري جلع�د �ص�ليط Gilad Shalit. و�أ�ص�فت يف 



تقرير معلوم�ت

40

هذ� �ل�صي�ق ب�أن �أطر�فً� عربية معتدلة تعتقد ب�أن حم��ص متثل خطر�ً على عملية �لت�صوية، 

.
112

وعلى حّل �لدولتني

وق�لت ليفني �إن هدف “�إ�رش�ئيل” على �ملدى �لق�صري لي�ص �إط�حة حم��ص، مو�صحًة 

�أن “�لطريقة �لوحيدة ]على �ملدى �لبعيد[ ليتمكن �لفل�صطينيون من �إق�مة دولة يّر بتغيري 

.
�لو�صع يف غزة”113

ق�لت  غزة،  يف  �لن�ر  �إطالق  لوقف  �لد�عي  �لأمن  جمل�ص  قر�ر  �صدور  وعقب 

وزيرة �خل�رجية �لإ�رش�ئيلية �إن “�إ�رش�ئيل” تعمل وفق م� ت�صتدعيه م�صلحة �أمنه�، و�أمن 

�أبيب يف قط�ع غزة  �أن �لهجوم �لذي ت�صنه تل  �إىل  . وذهبت ليفني 
114

مو�طنيه� فقط

“لي�ص جمرد نز�ع ع�بر يكن �أن ينتهي ب�تف�ق”، موؤكدًة ب�أنه لن يتوقف قبل �أن يحقق 
عن  �ل�ص�در  �لن�ر  �إطالق  وقف  لقر�ر  �لق�طع  حكومته�  رف�ص  عن  و�أعلنت  �أهد�فه. 

جمل�ص �لأمن، ودعت نظر�ءه� �لعرب �لذين ق�لت �إنهم “�نتقلو� للعي�ص يف نيويورك” 

�إىل فهم �أن �لقر�ر “ل يعني لإ�رش�ئيل �صيئً�”، وق�لت: “علين� �أن نفهم �أنه يف �ليوم �لذي 

يلي �نته�ء �لعملية يجب �أن نكون و�ثقني من عجز حم��ص عن �إع�دة �لت�صلح،” م�صريًة 

.
115

�إىل �أنه ل يكن �ل�صم�ح للحركة بتكدي�ص �لأ�صلحة حتى دون ��صتخد�مه�

ر�ي�ص  كوندوليز�  �لأمريكية  نظريته�  مع  ليفني  ت�صيبي  وقعت   ،2009/1/16 ويف 

ت على �إ�صه�م و��صنطن مب�ص�عد�ت تقنية ومر�قبني؛ ملنع تهريب  “مذكرة تف�هم”، ن�صّ
�لأ�صلحة حلركة حم��ص، و�لعمل على ت�صكيل فرق مر�قبة يف رفح ل�صّد �لأنف�ق ووقف 

�إ�رش�ئيلي رئي�صي للتو�صل �إىل وقف �إطالق ن�ر  تهريب �لأ�صلحة، يف ��صتج�بة ملطلب 

. ويف 2009/1/17 �أعلن �إيهود �أوملرت وقف �لعدو�ن على قط�ع غزة من 
116

يف غزة

 .
117

طرف و�حد بوقف �لعملي�ت �لع�صكرية

وفيم� يتعلق ب�إع�دة �إعم�ر قط�ع غزة، وتقدمي �مل�ص�عد�ت �لإن�ص�نية، ق�لت ليفني: 

حركة  تدعم  ل  بطريقة  يتّم  �أن  بّد  ل  غزة  لقط�ع  �لإن�ص�نية  �مل�ص�عد�ت  تقدمي  “�إن 
 .

حم��ص”118
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ج�نب  من  �لن�ر  �إطالق  وقف  �إعالن  منذ  �ص�روخً�   80 نحو  �صقوط  على  ورد�ً 

جمدد�ً  حم��ص  حركة  ب�رشب  ك�دي�  زعيمة  هددت  2009/3/3؛  وحتى  “�إ�رش�ئيل” 
“�لمتن�ع  �أن  �إ�رش�ئيلية، معتربة  �ل�صو�ريخ على مدن وبلد�ت  �إطالق  ��صتمر  يف ح�ل 

ب�أن  ليفني  و�أقرت  خط�أ”.  ك�ن  �ص�روخية  قذيفة  �أول  �إطالق  على  �لفوري  �لرد  عن 

�إطالق  ��صتمر�ر  ظل  يف  تتال�صى  �أخذت  �لقط�ع  على  �لأخرية  �حلرب  “�إجن�ز�ت” 
 .

119
�ل�صو�ريخ �لفل�صطينية

حزب  على  وتداعياتها  ع�شر  الثامن  الكني�شت  انتخابات   .4

كادميا:

وبلغ  ع�رش،  �لث�من  للكني�صت  �لإ�رش�ئيلية  �لنتخ�ب�ت  عقدت   2009/2/10 ويف 

عدد �أ�صح�ب حق �لقرت�ع 5,278,985 �صخ�صً�، و�ص�رك يف �لنتخ�ب�ت 3,441,898 

 34 �أ�صح�ب حق �لقرت�ع. و�ص�رك يف �لنتخ�ب�ت  ن�خبً�؛ �أي م� ن�صبته 65.2% من 

ق�ئمة �نتخ�بية، متكنت 12 ق�ئمة من جت�وز ن�صبة �حل�صم �لتي ت�صرتط حد�ً �أدنى لدخول 

�نتخ�ب�ت  نت�ئج  يو�صح  �لت�يل  و�جلدول   .
120

�لأ�صو�ت عدد  من   %2 هو  �لكني�صت 

�لكني�صت �لث�من ع�رش:

 جدول 2: نتائج انتخابات الكني�شت الثامن ع�رش121

املقاعدعدد االأ�شوات ال�شاحلةا�شم القائمة

758,03228ك�دي�
729,05427�لليكود )�لتكتل(

394,57715“�إ�رش�ئيل بيتن�”
334,90013�لعمل
286,30011�ص��ص

147,9545يهود �لتور�ة و�ل�صبت �أغود�ت ي�رش�ئيل - ديغل هتور�ة
113,9544�لق�ئمة �لعربية �ملوحدة - �حلركة �لعربية للتغيري

112,5704هئيحود هليئومي
112,1304�جلبهة �لديوقر�طية لل�صالم و�مل�ص�و�ة )حد��ص(

99,6113�حلركة �جلديدة - مريت�ص
96,7653�لبيت �ليهودي

83,7393�لتجمع �لوطني �لديوقر�طي )بلد(
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ر�شم بياÊ 2: نتائج انتخابات الكني�شت الثامن ع�رش

�لنحو  على  �لنتخ�ب�ت  هذه  حملته�  �لتي  �ملوؤ�رش�ت  �أبرز  �إىل  �لإ�ص�رة  ويكن 

:
122

�لت�يل

م� ك�صفته ه�ص��صة  �لإ�رش�ئيلية يف جملة  �لربمل�نية  �لنتخ�ب�ت  نت�ئج  اأواًل: ك�صفت 

�لو�صع �ل�صي��صي و�حلزبي يف “�إ�رش�ئيل”، بعد �أن و�صعت يف يد �لأحز�ب �ل�صغرية، 

ومعظمه� ديني �أو قومي متطرف، م�صري �أي �ئتالف حكومي على نحو مل يعد فيه �أي 

حزب من �لأحز�ب �لكبرية.

حيث  �لنتخ�ب�ت،  تلك  يف  جن�ح  ن�صف  �لع�م  �لر�أي  ��صتطالع�ت  حققت  ثانياً: 

ف�صلت يف توقع فوز ليفني، وظلت توؤكد حتى �لأي�م �لأخرية من موعد �لنتخ�ب�ت على 

�أن نتني�هو �صيفوز بف�رق �أربعة مق�عد على �لأقل، بينم� �أ�ص�رت �لنت�ئج �إىل تفوق ليفني. 

�لر�بعة  �إىل �ملرتبة  ومع ذلك فقد جنحت �ل�صتطالع�ت يف توقع تر�جع حزب �لعمل 

على �ل�ص�حة �حلزبية، وتقدم حزب “�إ�رش�ئيل بيتن�”، كم� ج�ءت �لنت�ئج �ملتلعقة ب�أحز�ب 

�لليكود و�لعمل و“�إ�رش�ئيل بيتن�” قريبة مت�مً� من توقع�ت تلك �ل�صتطالع�ت.

تلك  يف  جديد�ً  تر�جعً�  �صت�صهد  �مل�ص�ركة  ن�صب  �أن  �إىل  �لتوقع�ت  �أ�ص�رت  ثالثاً: 

م�ص�ركة  م�صتوي�ت  �أدنى  عرفت  �لتي  �مل��صية  �لنتخ�ب�ت  عن  لتنخف�ص  �لنتخ�ب�ت 
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�إىل  و�صلت  �مل�ص�ركة  ن�صبة  ف�إن  ذلك  ومع   .%63.2 بلغت  بن�صبة  لالإ�رش�ئيليني 

 .%65.2

رابعاً: تفوق حزب “�إ�رش�ئيل بيتن�” وتقدمه �إىل �ملركز �لث�لث، ت�ركً� حزب �لعمل يف 

�ملرتبة �لر�بعة، وهو �أدنى عدد من �ملق�عد ح�صل عليه �حلزب يف �لنتخ�ب�ت �لإ�رش�ئيلية 

منذ �أول �نتخ�ب�ت �إ�رش�ئيلية �أجريت �صنة 1949. ويطرح تر�جع حزب �لعمل �لكثري 

من �لأ�صئلة و�لتكهن�ت ب�ص�أن م�صتقبل �حلزب يف �ل�ص�حة �حلزبية �لإ�رش�ئيلية، بل ورمب� 

�أن  ويبدو  “�إ�رش�ئيل”.  يف  برمته  �لي�ص�ر  زو�ل  بد�ية  �إىل  �أخري  �صبه  �إعالنً�  ذلك  يكون 

�جلمهور �لإ�رش�ئيلي ل يرى �ليوم �صورة م�صوهة حلزب �لليكود كم� ك�ن ير�ه� �ص�بقً�، 

بل ير�ه� �أ�صد نق�ء من �صورة كل من ك�دي� و�لعمل، و�أحز�ب �أخرى.

بد� و��صحً� �أن نت�ئج �نتخ�ب�ت �لكني�صت قد قّل�صت من �إمك�نية حزب ك�دي� يف 

ت�صكيل حكومة �ئتالف دون �للجوء �إىل �لأحز�ب �ليمينية، وخ��صة حزبي “�إ�رش�ئيل 

ت�صكيل  توىل  على  �ملن�ف�ص  و�لليكود،  �ملت�صدر  ك�دي�  بني  ف�لف�رق  و�ص��ص؛  بيتن�” 

�حلكومة �جلديدة، ك�ن مقعد�ً و�حد�ً. وق�مت ليفني ب�صل�صلة م�ص�ور�ت مع “�إ�رش�ئيل 

ب�ءت  حم�ولته�  �أن  �إل  �ئتالف،  حكومة  ت�صكيل  �أجل  من  و�لليكود  و�ص��ص  بيتن�” 

ب�لف�صل؛ ب�لرغم من �أن �لوزير ح�ييم ر�مون من ق�دة حزب ك�دي�، قد �أعلن �أن حزبه 

 .
وزعيمته تقبالن بـ 90% من �رشوط حزب “�إ�رش�ئيل بيتن�”123

�إىل وفد تف�و�صي   ،2009/2/16 �لتي �صلمه� ر�مون يف  �لر�صمية  �لوثيقة  وح�صب 

لالأقلية  قومي  تعبري  �أي  بتقييد  ليربم�ن،  بطلب  قبلت  ليفني  ف�إن  بيتن�”،  “�إ�رش�ئيل  عن 

�لفل�صطينية د�خل “�إ�رش�ئيل” )فل�صطينيي 48( يف وطنه�. كذلك قبلت ليفني ب��صرت�ط 

“�خلدمة  �أو  �لع�صكرية،  �خلدمة  بت�أدية  �لعرب  للمو�طنني  �حلقوق  منح  ربط  ليربم�ن 

مف�و�ص�ت  �إجر�ء  على  قيود�ً  ت�صع  �لوثيقة مل  �أن  وب�لرغم من  �لوطنية” �لبديلة عنه�. 

�أن  ليربم�ن، على  توجه�ت  �ن�صج�مً� مع  �أكدت  ف�إنه�  فل�صطينية وعربية،  �أطر�ف  مع 

غزة،  قط�ع  يف  حم��ص  حركة  �صلطة  على  �لق�ص�ء  على  �صتعمل  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة 

.
124

بو�صفه هدفً� ��صرت�تيجيً� لـ“�إ�رش�ئيل” بقي�دة ليفني
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�لذي  �لوقت  �لثقة، يف  “لقد منحني �جلمهور  ق�لت:  ليفني  �أّن  وذكرت ه�آرت�ص 

ح�صل فيه حزب ك�دي� على غ�لبية �لأ�صو�ت، �صحيح ب�أن �لكتلة �ملركزية يف �حلكومة 

�صي��صة  يف  و�لتغيري  �لثن�ئي،  �لتح�لف  ليربم�ن  منح  �أ�صتطيع  �أنني  �إل  ل�ص�حلي،  لي�صت 

.
125

�ل�صلطة، �لأمر �لذي لن ي�صتطيع نتني�هو ورف�قه �لقي�م به”، على حد تعبريه�

وقد �أدلت ليفني بت�رشيح�ت يف 2009/2/15، �أعربت فيه� عن ��صتهج�نه� من عدم 

�ملق�عد، وق�لت  تفوقً� يف عدد  �لتي منحت حزبه� ك�دي�  بنتيجة �لنتخ�ب�ت  �لقبول 

 27 �أكرب من  28 مقعد�ً  فـ  �إىل عملية ح�ص�بية،  لي�صت بح�جة  �مل�ص�ألة  “�إن  ل�صحفيني، 

مقعد�ً”. وق�لت �إن �ل�صعب �خت�ره� يف �ملقدمة، وهي لي�صت معنية �أن تكون ب�ملرتبة 

.
126

�لث�نية يف �أي حكومة، لأن هذ� ل ينحه� �لفر�صة لكي تقود

�لليكود  زعيم  ر�صميً�  برييز  �صمعون  �لإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  كلف   2009/2/20 ويف 

بني�مني نتني�هو ت�صكيل �حلكومة �جلديدة �لـ 32 بعد �أن �أو�ص�ه بذلك 65 ن�ئبً�، يثلون 

�صتة �أحز�ب يينية ودينية متطرفة، هي: �لليكود، و“�إ�رش�ئيل بيتن�”، و�ص��ص، ويهدوت 

هتور�ة، و�لحت�د �لقومي– مفد�ل، و�لبيت �ليهودي. وي�صكل هذ� �لعدد غ�لبية مطلقة 

يف �لكني�صت �جلديدة )من جمموع 120 ن�ئبً�(. وبح�صب �لق�نون فقد ك�ن �أم�م نتني�هو 

�أخرى يف ح�ل تعرثت  14 يومً�  �لطلب بتمديده�  �إمك�ن  28 يومً� لإنه�ء �ملهمة، مع 

ليفني، و�لعمل  ت�صيبي  �إىل زعيمي حزبي ك�دي�  نتني�هو فور تكليفه  جهوده. وتوجه 

.
127

�إيهود ب�ر�ك لالن�صم�م �إىل حكومته

وعلى �لرغم من �مل�ص�ور�ت �لتي �أجر�ه� نتني�هو مع ليفني �إل �أن �لأخرية رف�صت 

�لن�صم�م للحكومة، مربرة ذلك بقوله�: “�إن �لجتم�ع ]ك�ن �لجتم�ع �لث�ين و�لأخري 

م�  �لق�ص�ي� �جلوهرية،  بينن� يف  �لر�أي  نق�ط �خلالف يف  �أيً� من  يح�صم  نتني�هو[ مل  مع 

يحول دون وحدة حقيقية”. و�أ�ص�فت �إن مبد�أ دولتني لل�صعبني لي�ص جمرد �صع�ر ف�رغ، 

“�إمن� هو �لطريق �لوحيد �لتي يكن لإ�رش�ئيل �أن تبقى يهودية ديوقر�طية. هذه م�ص�ألة 
�لطريق”.  يف  �رش�كة  �إمن�  فقط،  �حلكومة  يف  �جللو�ص  تعني  ل  و�لوحدة  جوهرية... 
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ن�صً�  �جلديدة  �لعري�صة حلكومته  ي�صمن �خلطوط  �أن  “نتني�هو رف�ص  �أن  و�أكدت على 

يوؤكد �صعيه� �إىل تطبيق مبد�أ �لدولتني... ك�دي� لن تكتفي بن�صو�ص �صب�بية للخطوط 

دخول  على  ق�درين  نكون  لن  وعليه  �تف�ق،  �أي  دون  من  �للق�ء  �نتهى  �لعري�صة... 

.
حكومته”128

وبرزت �خلالف�ت د�خل ك�دي� يف 2009/3/2 ب�صكل و��صح؛ نتيجة لرف�ص ليفني 

�لن�صم�م حلكومة نتني�هو، فقد �أكدت ليفني يف �جتم�ع لكتلة حزبه� �لربمل�نية على 

�لث�ين يف �حلزب  �لرجل  �أن  نتني�هو، يف حني  �إىل حكومة  �لر�ف�ص لالن�صم�م  موقفه� 

يف  موف�ز  وط�لب  خ�طئً�.  �عتربه  �لذي  �لتوجه  هذ�  على  حتفظه  عن  �أعرب  موف�ز، 

�جلل�صة ذ�ته� بت�صكيل وفد مف�و�ص�ت مع �لليكود ل�صم�ع م� هو م�صتعد له يف �ملو�صوع 

�ل�صي��صي و“بعدئذ جنتمع ونتخذ �لقر�ر”. و�عترب موف�ز رف�ص عر�ص نتني�هو من دون 

مف�و�ص�ت “�صفعة جلمهور �لن�خبني �لذي منحن� 28 مقعد�ً”. وردت ليفني ق�ئلًة، “ل 

معنى حلكومة كل هدفه� �حلف�ظ على وجوده�، بل يجب �أن يكون ]هن�ك[ برن�مج 

يوحده�، وخ��صة برن�مج متفق فيه على �حلل )مع �لفل�صطينيني(”. وق�لت ليفني “�إن 

هن�ك �أع�ص�ء كني�صت من ك�دي� يط�لبون ب�أن نتو�صل �إىل حل و�صط مع �لليكود، ولكن 

.
يجب تذكريهم ب�أنن� �نف�صلن� عن �لليكود لهذ� �ل�صبب �ل�صي��صي”129

؛ 
130

ويف 2009/3/24 قّرر حزب �لعمل برئ��صة ب�ر�ك �لن�صم�م �إىل حكومة نتني�هو

وقد �نتقدت ليفني، قر�ره، ور�أت �أن موقف �لعمل هو “تعبري �صي��صي ب�صع” يف �حلي�ة 

نتني�هو  �أّلف حكومة  من  منطقية ورقمية، هو  ن�حية  “من  و�أنه  �لإ�رش�ئيلية،  �ل�صي��صية 

بعد  �لكني�صت،  ثقة  على  نتني�هو،  حكومة  ح�صلت   2009/3/31 ويف   .
فعليً�”131

�أ�صل  ن�ئبً� من   74 برمل�نية، �صمت  �صت كتل  �ئتالف حكومي من  ��صتندت على  �أن 

م�  �أن  مبعنى  وزر�ء،  نو�ب  و�صبعة  وزير�ً  ثالثني  نتني�هو  ن�ئبً�. و�صمت حكومة   120

يق�رب ثلث �أع�ص�ء �لكني�صت، هم يف �حلكومة وحوله�، وهذ� عدد قي��صي يف ت�ريخ 

:
133

. ومن �أبرز �لوزر�ء
حكوم�ت “�إ�رش�ئيل”132
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• بني�مني نتني�هو )�لليكود(: رئي�ص �حلكومة.
• �إيهود ب�ر�ك )�لعمل(: وزير �لدف�ع، ون�ئب رئي�ص �حلكومة.

• �أفيجدور ليربم�ن )�إ�رش�ئيل بيتن�(: وزير �خل�رجية، ون�ئب رئي�ص �حلكومة. 
وزير  )�لليكود(:   Moshe Ya`alon يعلون  مو�صيه  �لأ�صبق  �لأرك�ن  رئي�ص   •

�لتهديد�ت �ل�صرت�تيجية.

Dan Meridor )�لليكود(: وزير �لأجهزة �ل�صتخب�ر�تية، ون�ئب  • د�ن مريدور 
رئي�ص �حلكومة.

• �صلف�ن �ص�لوم Silvan Shalom )�لليكود(: وزير �لتع�ون �لإقليمي.
• �إيلي ي�ص�ي Eliyahu Yishai )�ص��ص(: وزير �لد�خلية، ون�ئب رئي�ص �لوزر�ء.
• د�ني�ل هري�صكوفيتز Daniel Hershkowitz )�لبيت �ليهودي(: وزير �لعلوم.

�جلديدة:  �حلكومة  ليفني  ت�صيبي  و�صفت  للثقة؛  نتني�هو  حكومة  نيل  على  ورد�ً 

بـ“�ملنتفخة بعدده� ووزر�ء ل�صوؤون ل �صيء”، م�صريًة �إىل �أنه� �ختلفت مع نتني�هو يف 

�لروؤية �ل�صي��صية. و�أ�ص�فت: “�أن على �إ�رش�ئيل �أن تب�در �إىل خطو�ت �صي��صية بدًل من 

.
�أن تمُفر�ص عليه�”134
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اخلامتة

يف  �لليكود  حزب  عن  �ص�رون  �ن�صق�ق  �أعق�ب  يف  ك�دي�  حزب  ت�صكل 

�لف�صل  خلطة  �حلزب  د�خل  يف  و�جهه�  �لتي  �ملع�ر�صة  خلفية  على   ،2005/11/21

�أ�ص��صيً� يف  �لأح�دي عن قط�ع غزة. وقد لعبت �صخ�صية �ص�رون “�لك�ريزمية” دور�ً 

ت�أ�صي�ص �حلزب و��صتقط�ب �صخ�صي�ت ب�رزة من �ليمني و�لي�ص�ر. 

قوميً�  �لإ�رش�ئيلي حقً�  “لل�صعب  �أن  �ل�صي��صي على  برن�جمه  يوؤكد حزب ك�دي� يف 

لليهود”  �إ�رش�ئيل دولة  �لك�ملة”، و“حف�ظً� على وجود  �إ�رش�ئيل  �أر�ص  وت�ريخيً� على 

�إ�رش�ئيل”،  “�أر�ص  �لتن�زل عن جزء من  فل�صطينية، وعلى  �إن�ص�ء دولة  يو�فق على  ف�إنه 

لكن �لربن�مج �ل�صي��صي لك�دي� ي�صرتط �أن تكون “�لدولة �لفل�صطينية” منزوعة �ل�صالح، 

وخ�لية من “�لإره�ب”، و�أن تتن�زل عن �لقد�ص وعن �أجز�ء �ص��صعة من �ل�صفة �لغربية، 

و�أن يتن�زل �لفل�صطينيون عن حق �لعودة �إىل �لأر�ص �ملحتلة �صنة 1948. 

�صعد جنم �حلزب بعد ت�أ�صي�صه ليت�صدر ��صتطالع�ت �لر�أي يف “�إ�رش�ئيل”؛ غري �أن 

غي�ب �ص�رون �ملف�جئ عن �ل�ص�حة �ل�صي��صية يف 2005/12/18 ب�صبب جلطة دم�غية 

ك�ن له تد�عي�ته على �لنت�ئج �لتي حققه� �حلزب يف �نتخ�ب�ت �لكني�صت �ل�ص�بع ع�رش 

�إيهود  ت�صلم  �ل�صي��صية  �ل�ص�حة  عن  �ص�رون  غي�ب  �إثر  وعلى   .2006 م�ر�ص  �آذ�ر/  يف 

فوز  �جلديد يف  للحزب  �لأول  �لتحدي  متثل  وقد  و�حلكومة،  �حلزب  رئ��صة  �أوملرت 

ع��صت  كم�   .2006 �صنة  مطلع  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �لنتخ�ب�ت  يف  حم��ص  حركة 

يف  �لث�نية  لبن�ن  حرب  وك�دي�  للحكومة  �أوملرت  رئ��صة  ظل  يف  “�إ�رش�ئيل” 
�صعبية  تدين  �إىل  �أدى  مم�  فينوغر�د،  تقرير  يف  متثلت  �لتي  وتد�عي�ته�   ،2006 �صيف 

�أوملرت �إىل م�صتوي�ت قي��صية يف �صوء مط�لب�ت ب��صتق�لته. غري �أن �لئتالف �حلكومي 

بقي�دة ك�دي� بقي يف �حلكم ب�صبب �نتف�ء م�صلحة �رشك�ء �لئتالف �لأ�ص��صيني، حزبي 

�لعمل و�ص��ص، يف �أي �نتخ�ب�ت مبكرة. ودخلت �ل�ص�حة �ل�صي��صية �لإ�رش�ئيلية بقي�دة 

 ،2007/6/15 يف  غزة  قط�ع  على  حم��ص  حركة  �صيطرة  بعد  �آخر،  منعطفً�  ك�دي� 
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ك�ن  ثم  مع�ديً�”،  “كي�نً�  غزة  و�أعلنت  �لقط�ع،  على  ح�ص�ره�  “�إ�رش�ئيل”  ف�صددت 

2007/11/27 مب�ص�ركة �أوملرت �لذي مل يف�ِص �إىل �أية نت�ئج يف  موؤمتر “�أن�بولي�ص” يف 

�صوء ��صتمر�ر �مل�ص�ريع �ل�صتيط�نية خ��صًة يف �لقد�ص. 

�إعالنه  �إىل  �ملط�ف  نه�ية  دفعته يف  ب�أوملرت  �أح�طت  �لتي  �لف�ص�د  ف�ص�ئح  �أن  غري 

2008، ومن ثم تقدمي  �صبتمرب  �أيلول/  �لتمهيدية لك�دي� يف  عدم تر�صحه لالنتخ�ب�ت 

ليفني  فوز  �إىل  لك�دي�  �لتمهيدية  �لنتخ�ب�ت  و�أف�صت  �حلكومة.  رئ��صة  من  ��صتق�لته 

برئ��صة �حلزب، غري �أنه� �أخفقت يف ت�صكيل حكومة �ئتالفية جديدة برئ��صته�، مم� دفع 

ب�جت�ه �نتخ�ب�ت ع�مة مبكرة تقررت يف 2009/2/10.

ويف ظل �صعود �ليمني �لإ�رش�ئيلي بزع�مة �لليكود يف ��صتطالع�ت �لر�أي، ح�ول 

2008 يف  �أو�خر �صنة  �أن ي�صتثمر نت�ئج �لعدو�ن على غزة  حزب ك�دي� برئ��صة ليفني 

�نتخ�ب�ت �لكني�صت �لث�من ع�رش يف 2009/2/10، مدعيً� �أن �لعملية حققت �أهد�فه�، 

حزب  عن  مقعد  بف�رق  �ل�صد�رة  يف  �حلزب  �أبقت  و�إن  �لنتخ�ب�ت،  نت�ئج  �أن  �إل 

�لليكود؛ فقد حرمته من قي�دة �حلكومة بعد ف�صل م�ص�ور�ت ت�صكيله� مع �لأحز�ب 

�لليكود ل�صم  بيتن�”. وعلى �لرغم من �صعي  �لليكود و“�إ�رش�ئيل  �ليمينية وعلى ر�أ�صه� 

ك�دي� �إىل �حلكومة �لئتالفية �جلديدة �لتي �صكله� بني�مني نتني�هو، فقد ف�صل �حلزب 

�أي �ئتالف حكومي �صيعمد  مر  �أن يكون يف �صفوف �ملع�ر�صة، مر�هنً� على ق�رش عمُ

نتني�هو على ت�صكيله.

ويبدو �أن حزب ك�دي� م� ز�ل ي�صكل ج�نبً� مهمً� يف �ل�صي��صة �لإ�رش�ئيلية، وعلى 

�لرغم من �بتع�ده عن مق�ليد �حلكم. ورمب� ت�صهد �لفرتة �ملقبلة �أحد�ثً� مهمًة على �صعيد 

ملف �لت�صوية �ل�صي��صية و�مللف �لنووي �لإير�ين، قد يكون لك�دي� دور ف�عل يف حتديد 

م�ص�ره� �أو ��صتيع�ب �رتد�د�ته�.
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